สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

“การจัดการศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม”
…มุ่งเน้น

คุณภาพเพื่อก้าวไปสู่ระดับสากล

“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ”

มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลข่าวสาร
อันจะ
ความเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย

นำ�ไปสู่

ความร่วมมือทางวิชาการ

“การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ”
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน

สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

สาร
อธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8

มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ทั้งด้านการเรียนการสอน การผลิต
ผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ
ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระผมและคณะผูบ้ ริหารชุดใหม่
ได้รบั โอกาสในการเข้ามาบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งผู้บริหารทุกท่านต่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหาร
พัฒนาและสานต่อการด�ำเนินการตามพันธกิจหลักของสถาบัน
เพือ่ ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ของสถาบัน คือ “สถาบันชัน้ น�ำแห่งชาติ
ที่สร้างผู้น�ำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล”
โดยมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอน
การผลิตผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ ให้สามารถก้าว
สู่ระดับสากล
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้เตรียมการพัฒนา
สถาบันให้เป็น World Class University โดยได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มคี วามเชือ่ มโยงและทันสมัย ปรับปรุงด้านกายภาพ
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์
ห้องสมุด ห้องประชุม ฯลฯ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น
สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท�ำงานให้แก่บุคลากรของสถาบัน

Schools of Business) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล และมี
มหาวิทยาลัยทัว่ โลกได้รบั การรับรองเพียงประมาณห้าเปอร์เซ็นต์
นับเป็นการสร้างการยอมรับและสร้างความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางยิง่ ขีน้ นอกจากนี้ สถาบันยังได้สนับสนุน
และผลั ก ดั น ให้ ค ณะต่ า งๆ ก� ำ หนดจุ ด ยื น บนเวที ส ากลผ่ า น
หน่วยงานการรับรองมาตรฐานระดับสากลตามสาขาของแต่ละ
คณะอย่างต่อเนื่อง
กระผมในนามผู้บริหารสถาบัน จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
ตลอดจนความรูค้ วามสามารถ เพือ่ ผลักดันให้สถาบันมีความเป็น
เลิศทางวิชาการในการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
สากล ตามเป้ า หมายที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า
ความมุง่ มัน่ วิรยิ ะอุตสาหะของชาวนิดา้ ทุกคน จะเป็นพลังส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นสถาบันให้กา้ วไปสูค่ วามส�ำเร็จดังกล่าวได้ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากชาวนิด้าทุกท่าน
ตลอดจนการได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ปั จ จุ บั น นั บ เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของสถาบั น ที่ ค ณะ
บริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบัน
รับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี
ทั่วโลก (AACSB : The Association to Advance Collegiate

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ประวัติ
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ประโยชน์ ยิ่ ง กว่ า ส่ ง คนออกไปต่ า งประเทศ แล้ ว นายเดวิ ด
รอกกิ เ ฟลเลอร์ เลื อ กเฟ้ น หานั ก เศรษฐกิ จ และนั ก บริ ห ารที่ มี
ชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา คือ ดอกเตอร์ สเตซี เมย์
ให้เข้ามาช่วยเหลือ ดอกเตอร์ สเตซี เมย์ เข้ามาพบข้าพเจ้าและ
มาส�ำรวจ แล้วท�ำรายงานเสนอว่า รัฐบาลควรจะด�ำเนินการ
อย่างไรในการจัดตัง้ สถาบันการศึกษาทีต่ อ้ งการ ทีส่ ดุ เมือ่ รัฐบาล
รับไปด�ำเนินการ ก็ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากมูลนิธิฟอร์ด
อีกทางหนึ่ง และตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นี้ขึ้นได้
ส�ำเร็จ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง เพื่ออบรมวิชาเศรษฐกิจ
ตลอดจนวิชาการบริหาร ส�ำหรับผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ นับเป็นความส�ำเร็จที่น่ายินดีอย่างยิ่ง...”
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการสถาปนา
เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยถือก�ำเนิดจาก
แนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงสนพระทัย
ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงพ.ศ. 2503 ประเทศไทย
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านสังคม และการเมืองภายในและภายนอกประเทศอย่างหนัก
เป็นช่วงเวลาที่ประเทศต้องการก�ำลังคนซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงภาวะขาด
ก�ำลังคนและทรงเห็นถึงความจ�ำเป็นในการผลิตทรัพยากรบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อน�ำวิชาความรู้มาร่วมกันพัฒนา
ประเทศชาติให้มีความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
ดังความตอนหนึง่ ในพระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญา
บัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“...ตามที่อธิการบดีกล่าวถึงการจัดตั้งสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์วา่ มีความเกีย่ วข้องอยูก่ บั ข้าพเจ้านัน้ ขอกล่าว
เสริมว่า เดิมทีเดียวข้าพเจ้าตั้งข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
ไว้ว่าในการท�ำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ จะต้องอาศัยใช้
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลัก และจะต้องใช้นักสถิติที่มีความรู้ความ
สามารถขัน้ สูงเป็นผูป้ ฏิบตั ิ ในประเทศไทยนัน้ นักสถิตดิ งั กล่าวยัง
หาได้น้อย ถ้าจะหาให้ได้เพียงพอก็จะต้องจัดส่งนักสถิติออกไป
ศึกษา ณ ต่างประเทศ ให้เขามีโอกาสเข้าศึกษาเพิ่มเติม และน�ำ
วิชาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เมื่อได้แสดงความคิดนี้แก่
นั ก เศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ ของไทย คื อ หม่ อ มหลวงเดช สนิ ท วงศ์
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ก็สนับสนุนความคิดนั้น ต่อมาข้าพเจ้า
มีโอกาสได้แสดงความคิดนี้แก่นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ อีก
นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ให้ความเห็นว่า น่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญ
มาส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและมาท�ำการสอนในประเทศไทย จะได้

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีสถานที่ตั้ง
หลักของสถาบันอยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่
45 ไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน
10 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และ 1 วิทยาลัย คือ
วิทยาลัยนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้มีการขยายโอกาสทางการ
ศึกษาออกไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการกระจายความรู้และ
ความร่วมมือสู่ท้องถิ่น โดยสถาบันได้จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโท ในส่วนภูมภิ าค 2 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ได้ท�ำการเปิดสอนนอกที่ตั้ง 6 ศูนย์ คือ จังหวัดนครราชสีมา,
จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัด
สงขลา (หาดใหญ่), จังหวัดชลบุรี ส่วนคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้ท�ำการเปิดสอนนอกที่ตั้ง 2 ศูนย์ คือ จังหวัดยะลา
และจังหวัดระยอง ส�ำหรับหน่วยงานสนับสนุนสถาบัน ประกอบ
ด้วย 5 ส�ำนัก คือ ส�ำนักงานอธิการบดี ส�ำนักวิจัย ส�ำนักสิริพัฒนา
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา และส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สัญลักษณ์

เครื่องหมายราชการ
ของสถาบัน
รูปธรรมจักรอยู่ภายในวงกลมซ้อนสองวงด้วยกัน บริเวณขอบวงกลมด้านบน
มีค�ำขวัญว่า “นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอ
ด้วยปัญญา” ขอบล่างวงกลมเป็นชื่อ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
ภายในวงกลมท� ำ เป็ น คบเพลิ ง ที่ มี เ ปลวสี ข าวแยกออกเป็ น แกน 8 กง
ซึ่งหมายความว่า “การใช้ความรู้ไปในทางดี โดยถือมรรค 8 เป็นหลัก จะส่งผล
ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ หรือมวลมนุษย์” ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ของสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ตราสัญลักษณ์
ของสถาบัน

สีประจำ�สถาบัน
คือ

สีเหลือง
สีเหลือง
เป็นสีประจ�ำวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต้นไม้
ประจำ�สถาบัน
ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ
เป็นไม้ยนื ต้นทีม่ อี ายุยนื ทนทาน เป็นไม้มงคล
และเป็นต้นไม้ประจ�ำชาติที่มีความส�ำคัญต่อ
ประเทศไทย ใช้ประกอบพิธีส�ำคัญต่างๆ อาทิ
พิ ธี ส ร้ า งเสาหลั ก เมื อ ง พิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์
ลักษณะดอกราชพฤกษ์เป็นพวงระย้า สีเหลือง
สด เป็ น สี แ ห่งพระพุทธศาสนา และเป็นสี
ประจ�ำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมร่วม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์สถาบัน
ปรัชญา
“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

ปณิธาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถอื ก�ำเนิดจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
สถาบันจึงน้อมน�ำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ พระราชทานแก่บณ
ั ฑิตทัง้ หลายในพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยน�ำความรู้
และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตส�ำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศ ที่มีศักยภาพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ข้อความตามพระบรมราโชวาท ซึ่งสถาบันน้อมน�ำมาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
...ท่านทัง้ หลายทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผูท้ เี่ ชือ่ ได้วา่ มีความรูค้ วามสามารถสูง จึงเป็นทีห่ วังของคนไทย
ทัง้ ชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะน�ำพาประเทศชาติ
ให้กา้ วไปสูค่ วามมัน่ คง และสมบูรณ์พนู สุข ขอให้ทา่ นรับหน้าทีอ่ นั มีเกียรตินดี้ ว้ ยความมัน่ ใจ ตัง้ ใจและบริสทุ ธิใ์ จ แล้วร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...

ค่านิยมร่วม

W
I
S
D
O

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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M

World Class :
ก�ำหนดทิศทางสู่ระดับโลก
Innovation :
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคมไทย
Social Responsibility :
ส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
Discipline :
มีระเบียบวินัย
Open-mindedness :
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
Morality :
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
ยึดหลักธรรมาภิบาล
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วิสัยทัศน์
“สถาบันชั้นน�ำแห่งชาติที่สร้างผู้น�ำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล”

พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ของสถาบัน จึงก�ำหนดพันธกิจที่ต้องด�ำเนินการไว้ ดังต่อไปนี้
1. สร้างผู้น�ำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตส�ำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของ
		 ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนา
		 และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สถาบัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551-2565
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People)
		 สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้
2. ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ
		 ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศ
		 และระดับนานาชาติ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
6. ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ
		 ที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน

คณะกรรมการสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(วาระตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2555 – 12 พฤศจิกายน 2558)

รองศาสตราจารย์
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์
อมร จันทรสมบูรณ์

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายวรวิทย์ จำ�ปีรัตน์

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์
อนุมงคล ศิริเวทิน
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รองศาสตราจารย์
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
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กรรมการสภาสถาบัน
โดยตำ�แหน่ง

รองศาสตราจารย์
ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

ประธานสภาคณาจารย์

กรรมการสภาสถาบัน
จากผู้ดำ�รงตำ�แหน่งบริหาร

รองศาสตราจารย์
ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กรรมการสภาสถาบัน
จากคณาจารย์ประจำ�สถาบัน

ศาสตราจารย์
ชาติชาติ ณ เชียงใหม่

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศาสตราจารย์
ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ศาสตราจารย์
บรรเจิด สิงคะเนติ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิริพัฒนา

เลขานุการ
สภาสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหาร
สถาบัน

(วาระตั้งแต่ มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2558)

รองศาสตราจารย์
ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  

รองศาสตราจารย์
ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รองศาสตราจารย์
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

รองศาสตราจารย์
จิรประภา อัครบวร

อาจารย์ กนกกานต์ แก้วนุช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราโมทย์ กั่วเจริญ

อาจารย์ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรัชญ์ ครุจิต

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
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รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนานาชาติ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์การ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์
กำ�พล ปัญญาโกเมศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
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คณะผู้บริหาร
สถาบัน

(วาระตั้งแต่ มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2556)

ศาสตราจารย์
สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

รองศาสตราจารย์
ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

รองศาสตราจารย์
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

รองศาสตราจารย์
จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐฐา วินิจนัยภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราโมทย์ กั่วเจริญ

รองศาสตราจารย์
สมพจน์ กรรณนุช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิพุธ อ่องสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รุจิระ โรจนประภายนต์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผูช้ ว่ ยอธิการบดีดา้ นงานประชุม ผู้ช่วยอธิการบดี
และสัมมนาสากล
ด้านนิด้าสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านกิจการนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านกิจกรรมสังคม

คณบดี/
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก

ศาสตราจารย์
นิสดารก์ เวชยานนท์

รองศาสตราจารย์
บุญชัย หงส์จารุ

รองศาสตราจารย์
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศาสตราจารย์ สำ�รวม จงเจริญ

รองศาสตราจารย์
สุรสิทธิ์ วชิรขจร

อาจารย์ กำ�พล แสวงบุญสถิต

ศาสตราจารย์
กัลยาณี เสนาสุ

ศาสตราจารย์
บรรเจิด สิงคะเนติ

อาจารย์ เทิดชาย ช่วยบำ�รุง

รองศาสตราจารย์
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

รองศาสตราจารย์
ไพบูลย์ ภูริเวทย์

รองศาสตราจารย์
วิสาขา ภู่จินดา

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

คณบดีคณะการจัดการ
การท่องเที่ยว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิริพัฒนา
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คณบดีคณะภาษาและ
การสื่อสาร

คณบดีคณะพัฒนา
การเศรษฐกิจ

คณบดีคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุเทพ ทองงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุทธิชัย สุทธิทศธรรม

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณบดีคณะสถิติประยุกต์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัย
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ผู้อำ�นวยการกอง

นางอัจชญา สิงคาลวานิช

นางภัทรินทร์ โล่ห์วัชระกุล

นางเสมอมาศ ลิ้มจ�ำเริญ

นางสาวนิตยา วัฒนาภรณ์

นางจินดารัตน์ วรพันธ์

นางปัทมา ถ้วยงาม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
และรักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
กองงานผู้บริหาร

ผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา

นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์

รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�ำนวยการกองกลาง

ผู้อ�ำนวยการกองคลังและพัสดุ

ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะ/
สำ�นัก

นางพรทิพย์ กาญจนานนท์

นายศุภกิจ ปรีดากรณ์

นายวรเทพ จันทกนกากร

นางสาวชนิดาพร สุจริตวรางกูร นายมนัส สุดเจริญ

เลขานุการ
คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

เลขานุการ
คณะภาษาและการสื่อสาร

นางจีรภรณ์ ศรประชุม

นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริปิ่น

นายสุเทพ บรรณทอง

นางสาวอุษา โหราเรือง

นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ นางพรพิมล ธุวสินธุ์

นางเสาวลักษณ์ ปัญญาภาส

นางศิวพร สาริสุต

เลขานุการ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เลขานุการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขานุการ
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา
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นางชนิดา เวชชานุเคราะห์

เลขานุการ
คณะบริหารธุรกิจ

หัวหน้าส�ำนักงานเลขานุการ
คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

เลขานุการ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขานุการ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

เลขานุการ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เลขานุการ
ส�ำนักวิจัย

เลขานุการ
คณะสถิติประยุกต์

หัวหน้าส�ำนักงานเลขานุการ
คณะนิติศาสตร์

เลขานุการ
ส�ำนักสิริพัฒนา

ผลการดำ�เนินงาน
ของสถาบัน

ผลการดำ�เนินงาน
ของสถาบัน
1) คณะการจัดการการท่องเที่ยว เดิมมีชื่อว่า “ศูนย์การ
จัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” และได้ยกฐานะเป็นคณะการ
จัดการการท่องเทีย่ ว เมือ่ เดือนมกราคม 2556 เป็นหน่วยงานทีม่ กี าร
จั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีการด�ำเนินการวิจัย
เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
ที่มีคุณค่าต่อสังคมและเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินการจัดฝึกอบรม
จัดท�ำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทย สร้างธนาคารข้อมูลด้าน
การท่องเทีย่ ว เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือเชิงเครือข่ายและ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงเครือข่าย
นักวิจัยด้านการท่องเที่ยวของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดตั้งขึ้น
เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2555 ตามมติ ส ภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มมีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555
โดยมีหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการ
เรียนรู้และเปิดมุมมองใหม่ ให้นักศึกษาในรูปแบบบูรณาการและ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ พลังทางความคิด ที่ลึกซึ้ง
ในการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวิจัย เพื่อให้
ศาสตร์แห่งการบริหารการพัฒนามีความทันสมัย ครบถ้วน และเป็น
1. การจัดการศึกษา
ส่วนหนึง่ ในการผลักดันให้สถาบันได้กา้ วสูก่ ารเป็นสถาบันการศึกษา
1.1 พัฒนาหลักสูตร
ในระดับสากลต่อไป
		
1.1.1 จัดตั้งหน่วยงานใหม่
3) วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันได้ด� ำเนินการให้มีการ
			
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันได้จัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ขึ้นมา เพื่อพัฒนาให้มีการจัดการเรียนการสอนใน จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ๆ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ บริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยแสดง
เจตนารมณ์ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แสดงถึงความ
แข่งขันของสถาบันและของประเทศ ประกอบด้วย
เป็นสากลของระบบการจัดการเรียนการสอนทีม่ กี ารพัฒนาหลักสูตร
ต่างๆ เพือ่ เข้าสูร่ ะดับมาตรฐานสากล ซึง่ มีหลักสูตรทีม่ คี วามทันสมัย
มีสาขาวิชาการจัดการที่เน้นทั้งการจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กร
ไม่แสวงหาก�ำไร โดยเริ่มมีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556

		
ด้วยพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำ พัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการด้านการบริหารพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ ให้ เ ป็ น สถาบั น การศึ ก ษาของ
ประเทศ ทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง และสามารถแข่งขัน
ได้ ใ นระดั บ สากล รวมถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรของประเทศให้ มี
ศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
สมกั บ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ แห่ ง เดี ย วในประเทศไทย
ที่ท�ำการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
		
ปัจจุบันผู้บริหารสถาบันได้ก�ำหนดเป้าหมายสูงสุดของ
สถาบัน คือ มุ่งสู่สถาบัน World Class พร้อมกับปรับปรุงทุกด้านให้
เข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐานระดับโลก ทัง้ คุณภาพอาจารย์ผสู้ อน คุณภาพ
นักศึกษาทีค่ ดั เลือกเข้ามาศึกษา คุณภาพของหลักสูตรทีม่ กี ารพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น สถาบันยังได้พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถาบันให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ทางด้ า นการเรี ย นการสอน อาทิ
ห้องเรียน ห้องสมุดส�ำหรับค้นคว้าแบบ E-Library เพื่ออ� ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ท� ำวิจัยศึกษาค้นคว้ามากขึ้น และมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เป็นต้น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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แถลงข่าวการเปิดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ และการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอก รวมทั้งการจัดโครงการ GSCM Day
Camp โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี และคณาจารย์ของ
คณะ ให้สมั ภาษณ์แก่ผสู้ อื่ ข่าว เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2555
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คณะการจัดการการท่องเที่ยว และสมาคมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APTA -Asia Pacific Tourism Association)
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจ�ำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการทางการท่องเที่ยว การบริการ การบิน การพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ประชาคมโลก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยนานาชาติพานักศึกษาเยี่ยมชม
สถานที่ต่างๆ ในเมืองไทย

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการอบรม “การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร” ประจ�ำปีการศึกษา 2556 หลักสูตร
ปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556

		
1.1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่และพัฒนาปรับปรุง
			
หลักสูตรเก่า
			
ในปีการศึกษา 2556 สถาบันได้เปิดหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาในระดับสูงได้
ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูก มีทุนการศึกษาสนับสนุน จ�ำนวนหลักสูตรที่เปิด

สอนมีทั้งหมด 41 หลักสูตร จ�ำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก
14 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 27 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทุก
หลักสูตรได้ดำ� เนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ�ำปีการศึกษา 2556
คณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (นานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
		
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุน
และการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
(นานาชาติ)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
		
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
(นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
(นานาชาติ)

คณะสถิติประยุกต์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

คณะภาษาและการสื่อสาร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ) สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ (นานาชาติ)

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ

คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (นานาชาติ)

จ�ำนวนหลักสูตรทั้งหมด
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1.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

		
สถาบั น ได้ ก�ำหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไว้ในแผน
พัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2556) ในประเด็นยุทธศาสตร์
เรื่อง การสรรหา/คัดเลือกและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความ
สามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับ World Class ได้ โดยให้ความส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นเรือ่ งการพัฒนาบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน
ดังนี้
		
1.2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากเป็น
สถาบันทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนัน้ จึง
มีจำ� นวนคณาจารย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ มีจดุ เด่นทีห่ ลากหลายสาขา
วิชา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นส่วนใหญ่ มีต�ำแหน่ง
ทางวิชาการในระดับสูง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันมี
คณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 87
ระดับปริญญาโท ร้อยละ 13 และมีต�ำแหน่งทางวิชาการตัง้ แต่ผชู้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ
69 ประกอบด้วย ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ ร้อยละ 7 รองศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 31 โดยสถาบันได้สนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาสมรรถนะในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

				 1) จัดหลักสูตรอบรมให้กับอาจารย์ที่เข้ามา
ใหม่ โดยสถาบันจะมีการจัดหลักสูตรอบรมให้อาจารย์เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนและวิธีการสอน การพัฒนาด้านวิชาการ การ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
				 2) สนับสนุนให้ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการโดยการแต่ง เรียบเรียง พัฒนาต�ำรา ท�ำงานวิจัย และ
เขียนบทความวิจัย
				 3) สนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ช าการใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ
				 4) สนับสนุนการเข้าร่วมและน�ำเสนอผลงาน
วิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
				 5) ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
สายวิ ช าการ โดยพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการขอต� ำ แหน่ ง ทาง
วิชาการให้มีความกระชับและรวดเร็ว แต่ยังคงประสิทธิภาพและ
ความถูกต้องตามมาตรฐานที่ได้ก�ำหนดไว้ และการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอต�ำแหน่งทางวิชาการ

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการจัดท�ำกรณีศึกษา
(Case Research and Writing) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รศ.ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการของสภาคณาจารย์ ประจ�ำปี 2556 และการแลกเปลีย่ น
แนวคิดและประสบการณ์เพือ่ วางกรอบแนวคิด “นิดา้ รักชุมชน รักษ์สงิ่ แวดล้อม” ได้รบั เกียรติจากวิทยากร ดร.ปรียาพร พรหมพิทกั ษ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการเยาวชนและลูกเสือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด�ำเนินรายการโดย ผศ. ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

คณะท�ำงานเชิงประเด็นเพื่อการพัฒนาอาจารย์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับ
อาจารย์เพื่อเสริมสร้าง “บัณฑิตไทยไม่โกง” โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาแนะน�ำเทคนิค
การสอนรูปแบบต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถน�ำไปปรับใช้ในการสอนนักศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

1.2.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเช่นเดียวกับสายวิชาการโดย
การสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
		
1) การจัดฝึกอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เช่น
หลั ก สู ต รเทคนิ ค การพู ด และการน� ำ เสนออย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
หลักสูตรการจัดการความคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ
หลั ก สู ต รเทคนิ ค การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการท�ำงาน เป็นต้น

		
2) การเข้าร่วมประชุมวิชาการภายในสถาบัน
		
3) การศึกษาดูงานทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
		
4) การส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น
การจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การให้ทนุ การศึกษาระดับ
ปริญญาโท การสนับสนุนขอต�ำแหน่งที่สูงขึ้น และการสนับสนุน
ในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Wrap it เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และทดลอง ฝึกปฏิบัติการห่อของขวัญแบบต่างๆ ให้ประทับใจผู้รับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555
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30

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
ชี้แจง เรื่อง เงินเดือน ค่าตอบแทน
สวั ส ดิ ก าร สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และ
สั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานสถาบั น
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภั ท รนรากุ ล
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร เป็นประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด โครงการ NIDA AEC
Awareness : 360 องศาพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน และได้รบั เกียรติ
จาก นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ยุ ท ธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอนศิลป์ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความสุขท่ามกลาง
ธรรมชาติ Nature and Happiness” เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ Green University บรรยาย/ฝึกปฎิบัติโดย นายตันติกร โนนกอง
นักศึกษาคณะจิตรกรรมปฏิมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคม จัดเสวนา เรื่อง “นวัตกรรม
ด้านการสื่อสารการตลาด” โดยได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร เป็นประธาน
ในพิธีเปิด บรรยายโดย ผศ.ดร.อัศวิน
เนตรโพธิ์ แ ก้ ว รศ.ดร.กุ ล ทิ พ ย์
ศาสตระรุ จิ และคุ ณ สมเกี ย รติ์
โมราลาย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556
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1.3 พัฒนานักศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

		
สถาบันให้ความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และได้ดำ� เนินการตามกรอบมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ทีม่ งุ่ เน้น
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ (TQF) ซึ่ ง สถาบั น ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ ใ ห้ ก� ำ หนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 7 คุณลักษณะ
ดังนี้
		
1) มีคุณธรรม จริยธรรม สถาบันมีนโยบายก�ำหนด
ให้ทุกหลักสูตรต้องมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม โดย
อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกความรู้ดังกล่าวไว้ในแต่ละวิชา ส�ำหรับ
นักศึกษาใหม่สถาบันจัดโครงการวิชาเสริมพื้นฐานให้กับนักศึกษา
ได้ศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
		
2) มีความรู้ความสามารถ สถาบันมีนโยบายการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันเพื่อให้ได้คุณภาพและ
ศักยภาพสูง โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุม ดูแลในการจัดท�ำข้อสอบให้
ได้มาตรฐาน การรับสมัคร การทดสอบ การก�ำหนดมาตรฐานผู้ผ่าน
การคัดเลือก เป็นต้น
		
3) มีทกั ษะทางปัญญา สถาบันได้สง่ เสริมให้นกั ศึกษา
มีการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำทางความคิด โดยจัดตั้งสโมสร
นักศึกษาขึ้นมา เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะแก่สถาบัน และทักษะความเป็นนักวิชาการ โดยเปิด
โอกาสให้นกั ศึกษาส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ และมีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของคณาจารย์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้สะดวก
		
4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ซึง่ เป็นการแสดงถึงความสามารถในการท�ำงานเป็นกลุม่
การมีภาวะผูน้ ำ� มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่วนใหญ่จะ
เน้นให้นกั ศึกษาท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การคัดเลือกคณะกรรมการ
ประจ�ำรุ่น งานปัจฉิมนิเทศ กีฬาสี การแข่งขันวิ่งการกุศลมาราธอน
เป็นต้น
		
5) มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ หลักสูตรของแต่ละคณะจะให้
นักศึกษาเลือกเรียนหรืออาจเป็นวิชาบังคับให้มีการเรียนการสอน
เช่น วิชาการค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ซึ่งวิชาเหล่า
นีน้ กั ศึกษาจะต้องได้รบั การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขจาก
การเรียนการสอนในเบื้องต้น มีการเรียนรู้ในด้านการใช้โปรแกรม
Microsoft office การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารทาง Website ซึ่งสิ่งเหล่า
นี้สถาบันได้สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อ Software ที่มี
ลิขสิทธิ์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
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6) มี ภ าวะผู ้ น� ำ ในการเปลี่ ย นแปลง สถาบั น ได้
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของสถาบันดังนี้ “สถาบันชัน้ น�ำแห่งชาติทสี่ ร้างผูน้ ำ�
และองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” และเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ สถาบันจึงมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็น
ผูน้ ำ� ทีม่ ปี ญ
ั ญาคูค่ ณ
ุ ธรรมเพือ่ พัฒนาประเทศ ซึง่ การพัฒนานักศึกษา
จะเริม่ ตัง้ แต่การคัดเลือกนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถและศักยภาพสูง
เข้ามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ เมื่อเข้ามาศึกษาในสถาบัน จะมีการ
จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ ทุ ก หลั ก สู ต ร
ให้นกั ศึกษาได้มสี ว่ นร่วมในการเรียนการสอนในชัน้ เรียน มีการแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน มีการวางระบบดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด โดยจัดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา มีการ
ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการฝึกปฏิบัติงาน
เพื่อน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้
		
7) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม สถาบันมีโครงการ/กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมและปลูกฝังความ
รับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตสาธารณะและมีคุณธรรม ซึ่งกิจกรรม
ที่จัดขึ้น ได้แก่ โครงการสร้างจิตส�ำนึกเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม การ
บริจาคโลหิต การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆ การ
บริจาคสิง่ ของให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส และการจัดกิจกรรมตามวันส�ำคัญ
ทางศาสนา
		
นอกจากนี้ สถาบันยังได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา
มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมร่วมระหว่างนักศึกษากับสถาบัน ดังนี้
			 1) จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา
			 2) จัดสรรทุนสนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์
			 3) จัดสรรทุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพื่อ
				 เตรียม “อาจารย์” ที่มีคุณภาพในอนาคตของ
				 สถาบั น (กรณี มี คุ ณ สมบั ติ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ที่
				 ก�ำหนด)
			 4) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับ
				 นักศึกษา
			 5) สร้ า งเครื อ ข่ า ยนั ก ศึ ก ษา มี ก ารแลกเปลี่ ย น
				 นั ก ศึ ก ษาระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ใน
				 ประเทศและต่างประเทศ
			 6) ศึกษาดูงานทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา “สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความดี
ความงาม และความซาบซึ้งที่มีคุณค่าต่อจิตใจ” HROD Intelligence ครั้งที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนมายุ 85 พรรษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “ปลดล็อคองค์กรด้วย
นวัตกรรมเป็นผูน้ ำ� ใน AEC” โดยมีวทิ ยากร ดังนี้ ดร.วันทนีย์ จองค�ำ ผูอ้ ำ� นวย
การฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาขีดความสามารถองค์กร
บริษทั ทรูวชิ นั่ ส์ เคเบิล้ จ�ำกัด (มหาชน) คุณคมกฤช สัจจาอนันตกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนฟีน จ�ำกัด คุณสุวัฒน์ นวลขาว ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนและบริการ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด ร่วมเสวนาโดย ผศ.ดร.
สมบัติ กุสุมาวลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมือ่ วันที่ 8
พฤศจิกายน 2555

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ The 2nd NIDA Summer Camp โดยมีนักศึกษาต่างชาติ
หลายประเทศ เข้าร่วมและท�ำกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2556

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากศิษย์เก่าพี่สู่น้อง ในหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพ ให้พร้อมก้าวสู่ผู้น�ำองค์กรยุคใหม่” โดยมีวิทยากร 3 ท่าน คือ
คุณวลัยพร หวันทา ซุปเปอร์ไวเซอร์อาวุโส งานสื่อสารภายในองค์กร คุณเพียงกาญจน์ หอมชื่น ผู้จัดการอาวุโส แผนกพัฒนา
บุคลากร และคุณรัตน์วลี ลังกาสิทธิ์ ผู้จัดการแผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2556

รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคกลาง ตอนบน เรื่อง “ปัญหานักศึกษายุคใหม่ อาจารย์ให้ค�ำปรึกษาอย่างไรดี” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้แก่
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

34

ผู้บริหารสถาบันร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้โอวาทและน�ำเสนอ ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาท และภารกิจของสถาบัน
ตลอดจนการพัฒนาด้านต่างๆ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/ 2556 เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2556
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รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กล่าวต้อนรับนักศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2556

จัดงานประชุมกรณีศึกษาระดับนานาชาติ (ICCS) โดยได้รับ
เกียรติจาก Dr.Nik Rosnah Wan Abdullah, Professor and
Deputy Dean เป็นวิทยากรในการบรรยาย “Case Writing
Method” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

สถาบันจัดพิธีไหว้ครู พิธีมอบโล่เกียรติคุณ มอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น และมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาประจ�ำปี 2556 โดยมี
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

1.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

		
สถาบันตระหนักถึงความส�ำคัญของการประกันคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
การศึกษา โดยสถาบันได้พัฒนาระบบและกลไกในการประกัน
สถาบันจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกรอบของ
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอย่างต่อเนือ่ ง และก�ำหนดให้ทกุ หน่วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำ� หน้าที่
งานภายในด�ำเนินการประกันคุณภาพ มีการให้ความรู้การประกัน ก�ำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติจัดระบบประกันคุณภาพ
คุณภาพ การศึกษาแก่บคุ ลากรทุกสายงาน เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับ
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในการมุ่งเน้นคุณภาพในองค์กร และ คุณภาพและมาตรฐาน
จัดท�ำรายงานการประเมินตนเองทัง้ ในระดับคณะ/ส�ำนัก และระดับ
สถาบัน เพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก คือ สกอ. สมศ.
และ ก.พ.ร. ซึ่งผลการประเมินที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถาบันก็ยังคงต้องรักษามาตรฐานคุณภาพไว้
และพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
ประจ�ำปีการศึกษา 2550-2555
ปีการศึกษา
2550
2551
2552
2553
2554
2555
ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.69
2.72
2.87
4.91
4.91
4.91
คะแนนเต็ม
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
สถาบั น ได้ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจาก มาแล้ว 3 ครั้ง ส�ำหรับการเสนอรายงานผลการประเมิน จะรายงาน
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลประเมินต่อรัฐบาล ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งท�ำการประเมินสถาบันทุกๆ 5 ปี และสถาบันได้รับการประเมิน และสาธารณชน

รอบการประเมิน
		
ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเต็ม

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ระดับสถาบัน)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2555
รอบแรก
รอบสอง
(ปี พ.ศ. 2547)
(ปี พ.ศ. 2550)
ดีมาก
4.33
5 คะแนน

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
สถาบันมีการประเมินการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีการจัดท�ำค�ำรับรองปฏิบัติราชการ
ในการติดตามประเมินผล ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปีงบประมาณ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเต็ม

2550
4.3049
5 คะแนน

ด้านคุณภาพการบริการ ด้านประสิทธิภาพและด้านการพัฒนา
แล้วน�ำเสนอผลประเมินและสิ่งจูงใจต่อคณะรัฐมนตรี โดยผลการ
ประเมินตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณ
มีดังนี้

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ระดับสถาบัน)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2556
2551
2552
2553
2554
4.2813
4.2652
4.2974
4.6489
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

หมายเหตุ *ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินตนเอง
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รอบสาม
(ปี พ.ศ. 2555)
ดีมาก
4.67
5 คะแนน

2555
4.6697
5 คะแนน

2556*
4.7075
5 คะแนน

ผลการวิเคราะห์ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ (ส�ำนักงบประมาณ)
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เห็นชอบ
ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้น
ไป รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ (PART: Performance Assessment Rating
Tool) ให้ส�ำนักงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในกระบวนการจัดการงบประมาณ

PART เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ผลลัพธ์/ผลผลิต/กิจกรรมและงบประมาณอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การประเมินผลเพื่อการปรับแผนให้รองรับระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556
ปีงบประมาณ
2551
2552
2553
2554
2555
ร้อยละ
67.28
85.00
91.16
93.15
96.15

2556*
99.01

หมายเหตุ:
1) ระดับคะแนน คือ ไม่ดี (0-49), พอใช้ได้ (50-69), ค่อนข้างดี (70-84), และดี (85-100)
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 ได้รับการแจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการจากส�ำนักงบประมาณ
3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นคะแนนการประเมินตนเอง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ประจ�ำปีการศึกษา 2555 ตรวจประเมินและเยี่ยมชมห้องชัยพฤกษ์
ห้องราชพฤกษ์ และห้องประชุมสภาสถาบัน อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555

คณะกรรมการตรวจประเมิน (Peer-reviewed Team) จาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business
(AACSB) ซึ่งเป็นหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาทางบริหารธุรกิจระดับโลก เข้าพบ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกสภาสถาบัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เพื่อรายงานผลการตรวจเยี่ยมและค�ำแนะน�ำ คณะกรรมการประกอบด้วย Prof.
Frank Bostyn, Prof. David Graf และ Prof. Frank Horwitz โดยมี รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมรับฟัง
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สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เป็นสถาบันที่
ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก เพื่อให้มีคุณภาพระดับสากล จัดงาน
ประชาสัมพันธ์ Media Open House เพือ่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการในระดับนานาชาติให้มากยิง่ ขึน้ และได้รบั เกียรติจากตัวแทน
ของส�ำนักการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ (ONESQA) กล่าวเปิดการประชาสัมพันธ์ แนะน�ำสถาบันการศึกษาจากประเทศไทย
สองสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานจาก AACSB คือ สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดย รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผูแ้ ทนเข้าร่วมงาน เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม
2556 ณ โรงแรมเจดับบิว แมริออท กรุงเทพฯ

1.5 พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านการเรียนการสอน

		
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั ผูบ้ ริหารสถาบันได้ให้
ความส�ำคัญดูแลและเอาใจใส่ต่อการพัฒนาทางด้านกายภาพของ
สถาบันอย่างต่อเนือ่ งและครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ด้านอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องพักนักศึกษา สถานทีอ่ อกก�ำลังกาย
ห้องพยาบาล รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน ซึ่งล้วนเป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร
		
นอกจากนี้สถาบันยังสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ
สถาบันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนการด� ำเนินงานตาม
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พันธกิจให้บรรลุตามนโยบายและแผนของสถาบัน โดยครอบคลุม
ทัง้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การเงิน การบริหารจัดการ
ด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งสถาบันได้มอบหมายให้ส� ำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนภายในสถาบัน

พิธเี ปิดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของ เมธ์วดี นวพันธ์ ประธานกรรมการบริษทั พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และจิตรกร ภรรยา ดร.สุขมุ นวพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธสิ ขุ โุ ม ผูบ้ ริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาเพือ่ ปรับปรุงห้องสมุดนิดา้ และ
เป็นผู้สนับสนุนการสร้างห้องสมุดอาเซียน ดร.ถนัด คอมันตร์ ณ ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ได้
รับเกียรติจากองคมนตรี หม่อมราชวงศ์ เทพ เทวกุล และท่านผูห้ ญิง ขวัญตา เทวกุล เป็นประธานเปิดงาน เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน
2555
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พิธีเปิดหอสมุดสุขุม นวพันธ์ โดยมี ดร.สุขุม นวพันธ์ และเป็นผู้แทนมอบเงินจากมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แห่งประเทศไทยเพื่อ
มิตรภาพไทย - อเมริกัน เพื่อตกแต่งห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ (Thanat Khoman Asean Library) โดยมีคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด

2. การวิจัยและบริการวิชาการ

		
ที่ผ่านมา ผู้บริหารสถาบันได้ตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญกับงานวิจัยเป็นอย่างมาก เพื่อให้งานด้านการบริหารจัดการ
วิจัยมีทิศทางชัดเจนเป็นระบบ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกอบรมให้แก่บัณฑิตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงสามารถ
สร้างผลงานวิจัยที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ส�ำหรับภาครัฐ
เอกชน ตลอดจนองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ และยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัย
ที่ได้รับการตอบรับและเป็นที่เชื่อถือ จะส่งเสริมภาพของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาระดับสากลชัดเจนและโดดเด่น
		
การด�ำเนินงานด้านการวิจยั ของสถาบัน ผูบ้ ริหารได้มงุ่ เน้น
ตัง้ แต่การสนับสนุนเรือ่ งการจัดสรรเงินงบประมาณส�ำหรับการท�ำวิจยั
ให้กับอาจารย์ ไปจนกระทั่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้
เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่าผลงานวิจยั ส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
น�ำไปประยุกต์ใช้เพือ่ เสริมสร้างการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิง่
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และการให้ความรู้แก่สังคม

		
4) ศูนย์วจิ ยั พัฒนาคุณภาพชีวติ และตัวชีว้ ดั ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์ ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์
		
5) ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
		
6) ศูนย์วจิ ยั การเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลือ่ มล�ำ้
ในสังคม ผู้อ�ำนวยการศูนย์ ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
		
7) ศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อน ผู้อ�ำนวยการศูนย์
รองศาสตราจารย์ ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
		
8) ศูนย์วิจัยการตลาดพืชเศรษฐกิจ ผู้อำ� นวยการศูนย์
ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์
		
9) ศู น ย์ วิ จั ย ปั ญ หาอาชญากรรมและยาเสพติ ด
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ์
		
10) ศูนย์วิจัยการปฏิรูปกฎหมาย ผู้อ�ำนวยการศูนย์
ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร
2.1 สำ�นักวิจัย
		
11) ศู น ย์ วิ จั ย การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
		
ส�ำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 พร้อมๆ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล�้ำเลิศ
กับการจัดตัง้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์ 		
12) ศูนย์วจิ ยั ขีดความสามารถในการแข่งขัน ผูอ้ ำ� นวยการ
เพื่อส่งเสริมและด�ำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ใน ศูนย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา ทองอุไร
การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการสร้างสรรค์
ผลงานวิจยั และเผยแพร่ผลงานสูก่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ การเรียน ขอบข่ายภารกิจของผู้อ�ำนวยการศูนย์ทุกศูนย์มี 5 ประการคือ
การสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
		
1) ประสานงานและอ�ำนวยการการวิจัยในศูนย์วิจัย
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันได้มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับ และในคณะ/ ศูนย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัย
คุณภาพงานวิจยั ให้มคี วามเข้มขึน้ อีก โดยการปรับโครงสร้างส�ำนักวิจยั 		
2) เป็ น หั ว หน้ า คณะท� ำ งานในการพั ฒ นาข้ อ เสนอ
เป็น 12 ศูนย์ เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น ได้แก่
โครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก
		
1) ศูนย์วิจัยการปฎิรูประบบราชการและการประเมิน 		
3) ด�ำเนินการวิจัยและประสานงานวิจัย และจัดท�ำ
ผลโครงการภาครัฐ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ อาจารย์ ดร.วิชัย รูปข�ำดี
รายงานวิจัย
		
2) ศูนย์วจิ ยั อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ 		
4) จัดท�ำบทสังเคราะห์งานวิจัย
อาจารย์ ดร.เกศรา สุ ก เพชร รองผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ อาจารย์ 		
5) จั ด ท� ำ บทความวิ จั ย เพื่ อ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
วิชาการ
		
3) ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

ส� ำ นั ก วิ จั ย จั ด โครงการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง
“Economic Psychology: Individuals,
Groups, Markets, State” บรรยายโดย Prof.
Dr. Erich Kirchler, Faculty of Psychology,
Department of Economic Psychology,
Education and Evaluation, University of
Vienna, Austria. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

ส�ำนักวิจัยจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “National Language Planning and Language Shifts in Malaysian Minority
Communities” บรรยายโดย Prof. Dr. Dipika Mukherjee, Professor, Shanghai International Studies University, China.
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

Academic Writing for Journal Article,
Thesis and Dissertation Dr. Bruce Leeds,
Dr.Karnchanoke Wattanasin เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2556
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รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ อ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ และ
อ.จุฬารัตน์ ผดุงชีวิต จัดงานแถลงข่าวผลการวิจัย “วิกฤตหมอกควันภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556

41
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ�ำกัด เปิดตัวซอฟท์แวร์ประเมินความเสี่ยงจากการรับสาร
ก่อมะเร็งในอากาศ “นิบบร้า: NIBRA” รวมถึงแถลงข่าวผลการวิจัยความเสี่ยงที่ได้รับจากสารก่อมะเร็งในอากาศในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้รบั เกียรติจาก ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ชยกฤต หิรสิ จั จะ
จากวิทยาลัยศิลปะสือ่ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร. ศิวชั พงษ์เพียจันทร์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการ
ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ นิด้า ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

Research Center and International College Produdly invited scholars
and Students to attend Special Lecture “Eu and SEAN: Future FTA
partners or Strange Bedfellows?” by Prof. Ludo Cuyvers University of
Antwerp, Belgium Visiting Professor of International College of
NIDA เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

รศ. ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การละเมิด
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” โดย ผศ.ดร.วริยา ล�้ำเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

Proudly invites scholars and students to
attend Special Lecture University Governance in Europe By Asst. Prof. Dr. Pier Paolo
Pasqualoni เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธเี ปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารศูนย์นติ เิ ศรษฐศาสตร์ (Workshop on Law
and Economics: Legal Empirical Studies) โดยความร่วมมือ ระหว่าง ส�ำนักงาน ป.ป.ช. กับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
คณะนิติศาสตร์ ทางป.ป.ช.ได้ เชิญ Assoc. Prof. Dr. Kuo-Chang Huang จาก Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica,
Taiwan เป็นองค์ปาฐก ร่วมกับ ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

ศ. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ ได้น�ำเสนอผลงานวิจัย “บทบาทของกอง
ทุนน�้ำมันในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกรณีศึกษาระดับนานาชาติ (ICCS) โดยได้รับเกียรติจาก
Dr.Nik Rosnah Wan Abdullah, Professor and Deputy Dean เป็นวิทยากรในการบรรยาย “Case Writing Method” ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากผู้ร่วมงาน ทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
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มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

2.2 ศูนย์บริการวิชาการ

		
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึง่ มีนโยบายด้านการบริหารงานวิชาการ
คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถรับบริการทางวิชาการที่ตรงกับ
ความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผลิตผลงาน
บริการที่มีคุณภาพสูง ท�ำให้ผู้รับบริการมีความพอใจสูงสุด หน้าที่
หลักของศูนย์บริการวิชาการ คือ ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดย
ครอบคลุมลักษณะบริการวิชาการ 2 ประเภทหลัก คือ
		
1) บริ ก ารด้ า นที่ ป รึ ก ษา บริ ก ารจั ด หาอาจารย์หรือ
นักวิชาการของสถาบัน ทีม่ คี วามสามารถเฉพาะและมีประสบการณ์
สูงทัง้ ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิ ให้ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาแก่องค์กร
หรือหน่วยงานที่ต้องการใช้บริการที่ปรึกษา หน่วยงานสามารถ
ก�ำหนดหัวข้อของการให้ค�ำปรึกษาในรูปแบบของโครงการพัฒนา
ระบบ โครงการปรับปรุงการท�ำงาน หรือการให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วย
งานย่อยของตน ระยะเวลาของการให้ค�ำปรึกษาอาจเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่หน่วยงานเห็นเหมาะสมหรือตามที่อาจารย์ผู้ให้บริการ
พิจารณาว่าเป็นระยะเวลาของโครงการนั้นๆ
		
2) บริการด้านวิจัย ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถครอบคลุม
ลักษณะและความแตกต่างของขอบเขตงานวิชาการได้อย่างกว้าง
ขวางในศาสตร์ทุกด้าน โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริการจัดท�ำวิจัยที่เป็น
ลักษณะโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีระยะเวลาก�ำหนดของ
โครงการวิจยั ทีห่ น่วยงานขอรับบริการระบุไว้ งานวิจยั ทีจ่ ดั ท�ำมีในรูป
แบบของการศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาผลกระทบของกิจกรรม
ทีห่ น่วยงานได้กระท�ำขึน้ การศึกษาความเปลีย่ นแปลงและแนวโน้ม
ของสภาวะแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม ธุรกิจ
อุตสาหกรรม และการเมือง
		
องค์กรทีม่ าขอรับบริการจากศูนย์บริการวิชาการ จ�ำแนก
ได้ดังนี้
			 1) หน่ ว ยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม
ส�ำนักงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ
			 2) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ ง ประเทศไทย การไฟฟ้ า นครหลวง องค์ ก ารโทรศั พ ท์ แ ห่ ง
ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
			 3) หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลไทยและบริษัทข้าม
ชาติขนาดใหญ่ สมาคมการค้าต่างๆ ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั เบอร์
ลี่ ยุ ค เกอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน) ธนาคารพาณิ ช ย์ สมาคมบริ ษั ท
จดทะเบียน หอการค้าจังหวัด
			 4) หน่วยงานขององค์กรระหว่างประเทศ ที่เป็น
หน่วยงานย่อยขององค์กรสหประชาชาติ และองค์กรสนับสนุนการ
พัฒนาระหว่างประเทศ ตัวอย่างขององค์กรระหว่างประเทศได้แก่
Japan International Cooperation Agency (JICA), Asian
Development Bank (ADB), Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific - United Nations Development
Programme (ESCAP – UNDP)

2.3 สำ�นักสิริพัฒนา

		
ส�ำนักฝึกอบรมได้กอ่ ตัง้ ขึน้ มาพร้อมกับการก่อก�ำเนิดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2509 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยีดา้ นการบริหาร ไปสูอ่ งค์กรทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และภาคเอกชนด้วยวิธีการให้ค�ำปรึกษาการจัดฝึกอบรม/
สัมมนา ให้เป็นไปตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลโดย
ให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้มีผลงานเป็นที่
ยอมรับจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน
ตลอดมา
		
จากนโยบายของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์และส�ำนักฝึกอบรม มีวสิ ยั ทัศน์และเป้าหมายในการยกระดับ
การบริหารและการบริการด้านวิชาการ ในการพัฒนาและฝึกอบรม
ของส�ำนักฝึกอบรม ให้มีความเป็นระดับสากล (World Class
Organization) สถาบั น จึ ง ได้ ป รั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารส� ำ นั ก
ฝึกอบรม รวมทัง้ การปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ และการปรับเปลีย่ นชือ่
ส�ำนักฝึกอบรมใหม่ โดยมีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์
ในทุกระดับ และทุกภาคส่วน ให้มีศักยภาพ และสามารถน�ำความรู้
ที่ ไ ด้ รั บ ไปบู ร ณาการให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการปฏิ บั ติ ง าน
เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์กร สังคม
และประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้ขอพระราชทานชื่อหน่วยงานด้าน
การจั ด การฝึ ก อบรมของสถาบั น แทนชื่ อ “ส� ำ นั ก ฝึ ก อบรม”
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับ
พระราชทานชื่อว่า “ส� ำ นั ก สิ ริ พั ฒ นา” (Siripattana Training
Center) ซึ่งหมายถึง ส�ำนักที่มีหน้าที่จัดการพัฒนาอันดียิ่ง ตั้งแต่
วันที่ 21 เมษายน 2555 เป็นต้นมา
		
ส�ำนักสิริพัฒนามีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการ
แก่หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
ภาคเอกชน โดยจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆ ดังนี้
		
1) หลักสูตรประเภท In-house Training เป็นหลักสูตร
ทีจ่ ดั ให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ โดยเฉพาะตามความต้องการ
ของหน่วยงาน โดยมีวทิ ยากรและทีมงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้าน
วิชาการทีส่ ามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน
		
2) หลักสูตรประเภท Public Training เป็นหลักสูตรที่
จัดให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถ
ใช้บริการได้ ไม่เฉพาะเจาะจงหน่วยงาน โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ทั้งทางด้านการบริหารและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรกว่า
80 หลักสูตร
		
3) หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) หลักสูตร
ฝึกอบรมที่เน้นให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นการเฉพาะทาง
หรือให้บริการอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น รวมทั้งยังให้
ความรู้ในเรื่องเฉพาะด้านและการจัดประเมินเฉพาะด้าน (Assessment)
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5) หลั ก สู ต รที่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
		
4) หลักสูตรนานาชาติ (International Training) ให้ 		
บริการฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งในลักษณะ Public Training, (ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าอบรม) บริการต่างๆ ทาง
In-house Training และ Tailor-Made Training โดยมีวทิ ยากรผูท้ รง ส�ำนักสิริพัฒนาจัดให้
คุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ
ประโยชน์จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกันบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

ส�ำนักฝึกอบรม ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “ส�ำนักสิริพัฒนา” เนื่องใน
โอกาสเปิดส�ำนักสิริพัฒนา รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธีเปิด มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“การพัฒนาคน” โดย ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี การสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
เชิงสร้างสรรค์” การน�ำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความท้าทายของ HR ไทย ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555

2.4 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

		
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ได้จัดตั้งขึ้น
เมื่ อ วั น ที่ 1 9 มี น าคม 2540 มี ส ถานภาพเป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระ
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์
และประชาสังคมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเผยแพร่และรณรงค์
ให้สังคมไทยเป็นประชาสังคมที่เข้มแข็ง
		
ผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาของศูนย์สาธารณประโยชน์
และประชาสังคมได้ร่วมกับส�ำนักสิริพัฒนา จัดอบรมหลักสูตรโตไป
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ไม่โกงในโครงการผู้น�ำเยาวชนให้กับโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางกะปิ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวนทั้งหมด 1,620 คน เพื่อให้เข้าใจถึงการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นสิ่งไม่ดี และสอดแทรกคุณค่าความดี 5
ประการ คือ ชือ่ สัตย์สจุ ริต กระท�ำอย่างรับผิดชอบ รักความเป็นธรรม
ทางสังคม การมีจิตสาธารณะ และความพอเพียง

จัดอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง ในโครงการผู้น�ำเยาวชนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.5 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง (Center for the Study of Sufficiency Economy)
ตั้งแต่ปี 2547 เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดี เพื่อสร้าง
กระแสของความตระหนัก ความส� ำนึกของผู้คนในสังคมให้น� ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มีพระราชด�ำรัสแนะน�ำแก่ประชาชนชาวไทยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี
ที่ เ น้ น ทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผล ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ความรอบรู้ ความรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
อดทน และความเพียร มีสติ ไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านการบริหารงานระดับประเทศ เช่น ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การบริหารจัดการองค์กร หรือการด�ำเนินชีวติ
ในระดับครอบครัว
		
ศู น ย์ ศึ ก ษาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้ ท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย
พัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านพัฒนบริหาร
ศาสตร์ มาอย่างต่อเนือ่ ง เป็นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ ด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้คณาจารย์ของสถาบันซึ่งเป็นผู้ที่มี

ความรู้และเชี่ยวชาญในด้านนี้ร่วมกันศึกษาวิจัยในรูปแบบของ
สหวิทยาการและประยุกต์ทฤษฏี เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะแรกงานวิจัยได้มุ่งเน้นการ
ท�ำความเข้าใจและวิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่องของปรัชญาในด้าน
พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการส�ำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระยะต่อมาเน้นการสร้างองค์ความรู้ในลักษณะ
ของแนวทางในการประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อให้มีตัวอย่างที่ชัดเจน
ขึ้ น ปั จ จุ บั น เน้ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งความสมดุ ล และยั่ ง ยื น เพราะ
เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
โดยศึกษาวิจยั เกีย่ วกับนโยบายสาธารณะเพือ่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
เนื่องจากนโยบายสาธารณะมีความส�ำคัญที่จะท�ำให้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน” โดยศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจด�ำเนินการศึกษาวิจัย

จั ด เสวนา “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กั บ นายกสภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์” น�ำเสวนาโดย รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกสภาสถาบัน และ ศ.ดร.ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี ผู้อ�ำนวยการศูนย์
ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

จัดบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การบริหารการเงินบุคคลเพือ่ ความพอเพียง” โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
และกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556
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2.6 ศูนย์สำ�รวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

		
เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีพันธกิจ
ที่ส�ำคัญอีกหนึ่งพันธกิจที่ต้องด�ำเนินการ คือ การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน ในการน�ำ
หลักวิชาการด้านการวิจัยเชิงส�ำรวจไปประยุกต์ใช้ในการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และผลของการส�ำรวจจะสื่อสารถึง
ผู้ก�ำหนดนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลก�ำไร เพื่อให้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
		
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาแนวทางการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณา
การจัดท�ำ “นิด้าโพล” ตามค�ำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ได้จัดสรรงบประมาณจัดท�ำตัวอย่าง
หลั ก ส� ำ หรั บ การส�ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน “นิ ด ้ า โพล”
(Master Sample for NIDA Poll) และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ด�ำเนินโครงการส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 1 เป็นโครงการน�ำร่อง (Pilot Project) และ
ให้มีการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ จ�ำนวน
ปีละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง พร้อมทั้งพัฒนาตัวอย่างหลักให้มีมากขึ้น
ซึ่งผลการด�ำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา มีการส�ำรวจความคิด
เห็นของประชาชนและเผยแพร่ผลการส�ำรวจสู่สาธารณะ คณะ
กรรมการพิจารณาการจัดท�ำ “นิด้าโพล” ได้เสนอให้มีองค์กรรองรับ
เพือ่ ช่วยแสดงบทบาทในการบริการวิชาการแก่สงั คมได้อย่างชัดเจน
และเป็นช่องทางในการสร้างชือ่ เสียงให้แก่สถาบันให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้
จึงเสนอขอจัดตั้งศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”
(NIDA Poll Center) เพือ่ เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นทีน่ า่ สนใจต่างๆ และน�ำเสนอ
ผลการส�ำรวจต่อสาธารณะ รวมทั้งบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

46

		
ในปี พ.ศ. 2555 ที่ ป ระชุ ม สภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ได้ พิ จ ารณาเปลี่ ย นชื่ อ ศู น ย์ จากเดิ ม ชื่ อ
ศูนย์สำ� รวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดา้ โพล” เป็น ศูนย์ส�ำรวจ
ความคิดเห็น “นิด้าโพล” ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2555
โดยมีพันธกิจในการด�ำเนินงาน ดังนี้
		
1. เป็นหน่วยงานกลางในการด�ำเนินงานให้บริการและ
สนั บ สนุ น ด้ า นการส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนในด้ า น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
		
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนสู่สาธารณะและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานของสถาบัน
		
3. เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการวิชาการวิจยั เชิงส�ำรวจให้
กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร และ
เพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้ให้แก่สถาบัน
		
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น
“นิดา้ โพล” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนจ�ำนวนทั้งสิ้น 116 เรื่อง แบ่งเป็นการ
ส�ำรวจมิติด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวน 14 เรื่อง มิติด้านสังคม จ�ำนวน 35
เรื่อง มิติด้านการเมือง จ�ำนวน 56 เรื่อง มิติด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
6 เรื่อง และมิติด้านวัฒนธรรม จ�ำนวน 5 เรื่อง และจากการเผยแพร่
ผลการส�ำรวจดังกล่าวไปสูส่ าธารณะผ่านสือ่ ต่างๆ ได้แก่ สือ่ โทรทัศน์
สือ่ วิทยุ สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ อินเทอร์เน็ต ผลการส�ำรวจทีเ่ ป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่สถาบันและศูนย์ฯ “นิด้าโพล” ได้แก่ เรื่องท�ำนาย
ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คนกรุงฯ กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
โค้งที่ 1-2 ต�ำรวจจราจรกับการรีดไถเงิน เป็นต้น

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การ
ภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3.1 สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

		
ปัจจุบนั การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และเยี่ยมชม
สถานที่ภายในสถาบัน

His Excellency Dr. Richard Titus Ekai เอกอัครราชฑูตเคนย่า พร้อมด้วยคณะผูแ้ ทนจากสถานเอกอัครราชฑูตเคนย่าประจ�ำประเทศไทย
เดินทางเยือนสถาบัน และร่วมเจรจาหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคตกับอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
และผู้อ�ำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และ UNIDO Representative and
Director of Regional Office in Thailand ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการ
ภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กับ The United National
Industrial Development Organization (UNIDO) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2555

คณะผูแ้ ทนของ Chinese Academy of Governance (CAG) จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนสถาบันและเยีย่ ม
ชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และบุคลากรของสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
9 มกราคม 2556

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันร่วมต้อนรับ Dr.Richard Nader, Vice Provost for
International Affairs พร้อมด้วยคณะจาก University of North Texas (UNT) ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยือนสถาบัน
เพือ่ เยีย่ มชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถาบัน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556
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ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Nazir Ahmed Mughal อธิการบดี
ของ University of Sindh และคณะ เดินทางมาเยือนสถาบัน และร่วมลงนามใน MOU กับสถาบัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และรองอธิการบดี
คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันร่วมต้อนรับ Prof.
Dr. Gil Latz, Associate Vice Chancellor for
International Affairs, Indiana University-Purdue
University Indianapolis จากประเทศสหรัฐอเมริกา
เดิ น ทางมาเยื อ นสถาบั น และเยี่ ย มชมสถานที่ ต ่ า งๆ
ภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556

รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอือ้ พันธ์วริ ยิ ะกุล รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Robert C. Merton และคณะจาก Massachusetts Institute of Technology Sloan
School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาร่วมหารือ เรื่อง Thailand Retirement Funding เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2556
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รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Julio
C.Teehankee, Dean of College of Liberal Art และ Dr. Eric Vincent C.
Batalla, Chair of Political Science Department มหาวิทยาลัยเดอลาแซล
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางเยือนสถาบันเพื่อเยี่ยมชมสถานที่และ
ร่วมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ และบุคลากร
ของสถาบัน ร่วมลงนาม MOU ผ่านทางโปรแกรม Skype ระหว่าง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ บริษัท Course Networking รัฐอินเดียน่า
สหรัฐอเมริกา โดยอธิการบดีเป็นผูล้ งนาม ร่วมกับ Ali Jafari, Ph.D. CEO บริษทั
Course Networking เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556

รศ.ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. George A.O.
Magoha อธิการบดี มหาวิทยาลัยไนโรบี ประเทศสาธารณรัฐเคนยา เดินทาง
เยือนสถาบันเพื่อเยี่ยมชมและร่วมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุม่ งานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ
Prof. Dr. Richard K. Mibey อธิการบดี มหาวิทยาลัย Moi ประเทศสาธารณรัฐเคนยา เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชมและ
ร่วมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

รศ.ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ งานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ
Dr.Dawn Whitehead, Director of Curriculum Internationalization และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชม และร่วมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2556
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ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อให้สถาบันมีความใกล้ชิดกับ
องค์กรดังกล่าว และสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร
		
สถาบันได้สง่ เสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง ต่างๆ กับภาคประชาคมภายนอกอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างโอกาส
ด้ า นวิ ช าการกั บ สถาบั น การศึ ก ษาและองค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง องค์ ก ร ในการเพิ่มตลาดแรงงานให้แก่นักศึกษา

3.2 สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกัน
และจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2555

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และ รศ. ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการกับ นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ นายกสมาคมทีป่ รึกษาสิง่ แวดล้อมไทย และนายบุญจง
ขาวสิทธิวงษ์ เลขาธิการสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556

พิ ธี ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
การประปานครหลวง กับ คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2556
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ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการฝ่ายบริหาร และบุคลากรจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมให้การต้อนรับ ส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ในการศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้ เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2556
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ การประชุม
สามัญ สออ. ประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 พร้อมการลงนามความร่วมมือ “โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง”

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี น�ำโดย ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย และ ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร
เข้าเยี่ยมชมผลการด�ำเนินงานและการท�ำงานของศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วม
มือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยรังสิต (คณะศิลปศาสตร์) โดยมี รศ.ดร.ระวีวรรณ
เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.ก� ำพล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์คณะภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2556 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ ดร.จุ ฑ ารั ต น์ ชมพั น ธุ ์ ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
เป็นผูแ้ ทนสถาบันในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระหว่ า งส� ำ นั ก งาน ป.ป.ช. กั บ ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย ณ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
2556

3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า
กับสถาบัน

		
สถาบั น ได้ ส ่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ซึง่ กันและกัน มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ และจัดกิจกรรมทีเ่ ป็น
ระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการหล่อหลอมให้ศิษย์
ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เก่าเกิดความรักใคร่ ความผูกพันกับสถาบันมากขึ้น

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนายกสมาคมนายธนากร เกษตรสุวรรณ และคณะกรรมการสมาคม
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

นายธนากร เกษตรสุวรรณ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า จัดงานเลีย้ งแสดงความ
ยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าที่ประสบความส�ำเร็จ ได้รับการเลื่อน
ต�ำแหน่งสูงขึ้น ประจ�ำปี 2555 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์
อธิการบดี และ ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิด้าสัมพันธ์
ร่ ว มต้ อ นรั บ และพบปะสั ง สรรค์ ใ นงานเลี้ ย ง เมื่ อ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2555
ณ ราชกรีฑาสโมสร
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สมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือได้จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาคเหนือ “Back To School” และพิธีมุฑิตาจิตคณาจารย์นิด้า
แบบล้านนา โดยมี ดร.ราษี อานนทวิลาศ เป็นประธานชมรมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ และประธานรุ่นนิด้าทุกรุ่น พร้อมกันนี้
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมเสวนาเรื่อง AEC ในมุมมองของนิด้าและประชาสัมพันธ์โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภาคเหนือ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556

53
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สโมสรนักศึกษา นิด้า และสมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับ คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนร่วมจัดงาน
โครงการ “แสดงวิสัยทัศน์และตอบค�ำถาม ผู้ว่า กทม. 2556” มีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 5 ท่าน มาแสดงวิสัยทัศน์ ดังนี้
พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ คุณโฆษิต สุวนิ จิ จิต พล.ต.อ. เสรีพศิ ทุ ธ์ เตมียาเวส มรว. สุขมุ พันธ์ บริพตั ร และ คุณสุหฤท สยามวาลา
ด�ำเนินรายการโดย รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และคณะกรรมการ สมาคมนักศึกษาเก่า ได้แก่ คุณสุภาพร สุวรรณแสงชูโต, คุณยงยุทธ
ฟูพงศ์ศิริพันธ์ ได้รับเกียรติจากกองพัน ทหารราบที่ 1 ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ในฐานะบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ และท� ำคุณประโยชน์ต่อกองทัพบกเข้าร่วมพิธีประดับเข็มรูปกระเป๋า กระสุนคันชีพพร้อมรับเกียรติบัตร
จากผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ พันเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว ณ สโมสรนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมกับสถาบันได้จดั งานเลีย้ ง “ด้วยรักและผูกพัน” เพือ่ เป็นการขอบคุณกรรมการสมาคมชุดเดิม และต้อนรับ
กรรมการสมาคมชุดใหม่ รวมถึงผูบ้ ริหารสถาบันชุดใหม่ โดยได้รบั เกียรติจากผูบ้ ริหารของสถาบัน รวมถึงทีป่ รึกษากิตติมศักดิส์ มาคม
พล.อ.ไพศาล กตัญญู และ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้มาร่วมงานแสดงความยินดีแก่นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คนใหม่ คือ
นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ และกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมชาเทรียม

ผู้บริหารสถาบัน นายกสมาคมนักศึกษาเก่า และคณะกรรมการศิษย์เก่า ได้ให้การต้อนรับสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ ที่มา
เยี่ยมชมสถาบันและร่วมหารือเรื่องการด�ำเนินงานพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดล�ำพูนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม คณะกรรมการสมาคม
คณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน น�ำพานพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
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นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดงาน จส.สานสัมพันธ์ นิด้ารักษ์ชายหาด
ปี 2556 โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน อ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
พร้อมด้วย พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ของสถาบัน และโครงการกองทุนเพื่อน้อง เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556

4. การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมนับเป็น ค�ำปรึกษา และการฝึกอบรม ตลอดจนการให้ความรู้แก่สังคมใน
ภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันในการเผยแพร่ความรู้ในสาขา รูปแบบต่างๆ ที่เป็นการบริการสาธารณะ ซึ่งภารกิจเหล่านี้สถาบัน
ต่ า งๆ ออกสู ่ สั ง คม โดยผ่ า นกระบวนการทางการวิ จั ย การให้ ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบและด�ำเนินการ

คณะการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโครงการอบรม “พัฒนา
ศักยภาพผู้น�ำชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” เมื่อวันที่ 22-27 เมษายน 2557

จัดโครงการ “ชาวนิด้ารวมใจคืนความสดใสให้สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พ.ต.ท.ดร.
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อ�ำนวยการโครงการ
ประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ได้ให้เกียรติสาธิตการใช้นำ�้ สกัดชีวภาพในการดับกลิน่ และท�ำความสะอาดท่อระบาย
น�้ำภายให้ห้องน�้ำ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โดย อ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกิจกรรมเพือ่ สังคม พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบลู ย์ ผูจ้ ดั การ
กองทุ น นิ ด ้ า พั ฒ นา และบุ ค ลากรของสถาบั น น�ำ เงิ น และสิ่ ง ของจากผู ้ มี
จิตศรัทธาทีน่ ำ� มาร่วมบริจาคในโครงการ NIDA USR ไปบริจาคทีโ่ รงพยาบาลสงฆ์
กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
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คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ร่วมกับเครือข่ายปฏิบัติการ CSR
for Thailand ส� ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดโครงการอบรมพัฒนา หลักสูตรการสื่อสาร CSR ระดับอุดมศึกษา โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเทศและด้าน CSR ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้
เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2556 ณ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ก�ำลังใจรั้วของชาติ ที่ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

จัดโครงการ “มหกรรมรวมใจเพือ่ สายน�้ำ 2556” เนือ่ งในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 86 พรรษา
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556
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คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการ “นิเทศ นิด้า อาสาปันน้อง” เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556

5. ผลงานดีเด่นของคณาจารย์ นักศึกษา
ศิษย์เก่า และบุคลากร/หน่วยงานภายใน
สถาบัน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันมีคณาจารย์ นักศึกษา
ศิษย์เก่า และบุคลากร รวมถึงหน่วยงานภายในสถาบัน ได้ทำ� ผลงาน
ดีเด่นทางด้านวิชาการ และด้านสังคม ซึง่ เป็นผลงานในระดับสถาบัน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนี้

ผลงานดีเด่นของคณาจารย์

ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร อาจารย์ประจ�ำคณะภาษาและการสื่อสาร ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

ศ. ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับมอบ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา humane letters จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า
ในฐานะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและที่สร้างผลงานทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พั ฒ นาประเทศจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ เมื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ. ดร. วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และ รศ. ดร. จิราวัลย์ จิตรถเวช
อาจารย์ประจ�ำคณะสถิตปิ ระยุกต์ ได้รบั มอบรางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์
ด้านการเรียนการสอนกิตติมศักดิ์ ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี มอบรางวัลบทความวิชาการ/บทความวิจัยดีเด่น (Top Paper Awards) ในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2013 มีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1) ผศ. ดร.อภิรดา ชิณประทีป อาจารย์ประจ�ำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จากบทความวิชาการเรื่อง “DO WE STILL
		
NEED TO FINANCE ENERGY UNTIL NEXT DECADES?: AN ENERGY FORECASTING MODEL FROM
		
THAILAND’S 2012 POLICY”
2) ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากผลงาน “IN THE END, APPLES AND OR
		
ANGES ARE ALL FRUITS: STRUCTURAL COMPARISONS OF INTERGOVERNMENTAL RELATIONS IN
		
THAILAND AND MALAYSIA”
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57

ผลงานดีเด่นของนักศึกษา
นายภุ ช งค์ สั พ ประทั ศ เสวี นั ก ศึ ก ษาคณะสถิ ติประยุกต์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ได้รบั รางวัล Best paper award certificate
: Best paper award certificate This is to certify that the paper
“An Implementation of a High Capacity 2D Barcode” in the
5th International Conference on Advances in Information
Technology IAIT 2012 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555
ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้
รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555
: วิทยานิพนธ์เรือ่ ง “ประสิทธิผลในการแลกเปลีย่ นองค์ความรูใ้ นกลุม่
พันธมิตร ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม” (Knowledge
Transfer Effectiveness in University - Industry Alliances)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยรศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

น.ส.ณฐพร ใช่ชชู ยั ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ( English MBA
ร่นที่ 20) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โครงการ Young
Financial Star Competition 2012 จากตลาดหลักทรัพย์,เมืองไทย
ประกันชีวิต ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รบั รางวัลจากโครงการ World
Best-Strategy Invitational 2013 ประเภททีม
1. ทีมที่ 1 Inbreathe ได้อันดับที่ 1 (ประเภทอุตสาหรรมที่ 6) ได้แก่
น.ส.กานต์ชนก แก้วจุนันท์
2. ทีมที่ 2 DA-NI Hormones ได้อนั ดับที่ 1 (ประเภทอุตสาหกรรมที่ 8)
นายธนรัตน์ อ�ำนวยผล
นายพิสิฐ สุทธิวงษ์
น.ส.ตรีรัช ชิมะลาวงศ์
น.ส.ณัฎฐาภรณ์ คล้ายวันเพ็ญ

นายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
นักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้ารับ
(การเงิน) ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีเด่นด้านตลาดทุน ระดับ
ปริ ญ ญาเอก : โครงการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�ำปี 2555 จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั
ประจ�ำปี 2555 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 แห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุม
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ�ำนวน 3 ราย ดังนี้
มกราคม 2556
1) ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น
2) ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี
3) ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลการ
ประกวดกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์สมั ผัสภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชือ่ ผลงาน
“ตามรอยหนังตะลุสร้างสรรค์วัฒนธรรมสองสมุทร” จากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 มีรายชื่อดังนี้
1) น.ส.วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ
2) น.ส.กฤษณา ธนวัตนาภรณ์
3) น.ส.ยุพิน อุ่นแก้ว
4) น.ส.หทัยชนก ฉิมบ้านไร่
5) น.ส.จิราภรณ์ ขาวศรี
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นายประวิทย์ เจริญนวม นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลกินรีมัคคุเทศก์ดีเด่นจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
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ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดี และคณาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้รบั รางวัล “โครงการเศรษฐทัศน์” ประจ�ำปี 2556 ในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1) ดร.ธีรธร ยูงทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากหัวข้อเรื่อง Social Costs of Market Exclusivity Extension for
		 Patented Medicines in Thailand: Analysis of the Effect of TRIPS-Plus Provisions.
2) ดร.ปภา คณานุรักษ์ ได้รับรางวัลชมเชย จากหัวข้อเรื่อง An Economic Analysis of Voluntary Health Insurance
		 after Retirement.

นายคมกฤต วงค์นาง นักศึกษาปริญญาเอก คณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้มีผลงานดีเด่นในการบริการสังคม ประจ�ำปี 2556

คณะบริหารธุรกิจ มอบรางวัล “Pride of NIDA EMBA Awards 2013” ให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จ�ำนวน 35 ท่าน ซึ่งเป็น
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของหลักสูตร Executive MBA ของ NIDA

ผลงานดีเด่นของบุคลากร/หน่วยงานภายในสถาบัน

รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานมอบรางวัล Best Practice ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีผลการตัดสิน ดังนี้
รางวัลที่ 1 โครงการ ICT We Care พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจองและการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
				 (ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รางวัลที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Aesthetic HRD
				 (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
รางวัลที่ 3 โครงการค่ายการศึกษาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (คณะการจัดการการท่องเที่ยว)
รางวัลชมเชย โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประเมินผลงานวิชาการ (ส�ำนักวิจัย) และ
				 โครงการ AEC Knowledge Corner (ส�ำนักสิริพัฒนา)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบัน ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่
นางสาวปานจิตร ธูปเทียนรัตน์
ต�ำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ปฏิบัติงานที่ : กองแผนงาน
ผลงานดีเด่น : ผลงานในการสนับสนุนสถาบันด้านข้อมูลและประสานงานใน
		 ขัน้ ตอนต่างๆ เพือ่ ให้สถาบันได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
		 ประจ�ำปี
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นายชิน รักกลาง
ต�ำแหน่งงาน : พนักงานซ่อมเอกสาร
ปฏิบัติงานที่ : ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา
ผลงานดีเด่น : งานอนุรักษ์และซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศที่ช�ำรุดและสอน
		 ภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาฝึกงานภาควิชาบรรณรักษศาสตร์

6. กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผู้บริหารสถาบัน พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน น�ำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี
พ.ศ. 2555 ไปถวาย ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

คณะกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี
เพื่อเสนอนโยบายแนวทางการพัฒนาและการบริหารสถาบัน ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคมนิด้า จ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 47 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 โดย ศ.ดร.สมบัติ
ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “พรมแดนใหม่ของการบริหารการพัฒนา” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“พรมแดนใหม่ของการพัฒนาประเทศไทย” โดย ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ด�ำเนินรายการโดย ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย จาก TPBS.
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จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีพิธีสรงน�้ำ
พระพุทธรูป รดน�้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยมีผู้บริหารสถาบัน
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดงานดนตรี “ลูกทุ่งเวิลด์คลาส” โดย ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรังธัญวงศ์ อธิการบดี
พร้อมร่วมขับร้องเพลงลูกทุ่ง และมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
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พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Museum) ณ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สถาบัน อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของสถาบัน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2556
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พิธีรับมอบงานในต�ำแหน่งอธิการบดี ระหว่าง ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ล�ำดับที่ 12 กับ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดี ล�ำดับที่ 13 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน โดยมี คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมในงาน เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารสถาบันได้ทำ� พิธสี กั การะศาลในสถาบัน เมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2556

สโมสรบุคลากร จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

ศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จัดพิธีท�ำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการก่อตั้ง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ก�ำพล
ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ และ รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน คณาจารย์
บุคลากร ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมในพิธีท�ำบุญ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม โครงการดนตรีในสวน และสนับสนุนศิลป
วัฒนธรรม ระหว่างสถาบันการศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานเปิดงาน
มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
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รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน กล่าวเปิดงานสภาสถาบันพบประชาคม และแนะน�ำคณะกรรมการสภา
สถาบันชุดปัจจุบัน อธิบายบทบาทอ�ำนาจหน้าที่หลักของสภาสถาบัน สรุปผลการด�ำเนินงานสภาสถาบันให้ประชาคมรับทราบ
และตอบข้อซักถามของประชาคมเรื่องการบริหารงานสถาบัน โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2556

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556

65
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี น�ำทีมคณะผูบ้ ริหารสถาบัน สัมมนาในหัวข้อเรือ่ ง “NIDA ยุคใหม่: ก้าวไปด้วยกันสูม่ าตรฐาน
สากล” เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์วิลเลจกอล์ฟแอนด์สปา ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจ�ำ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่
25 กันยายน 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน แถลงข่าวเปิดตัวคณะผู้บริหารสถาบันและเปิดโครงการ
NIDA’s Thailand Road Map Series ซึ่งมีการน�ำเสนอให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจ-ตลาดทุนและการเมืองในไตรมาสสุดท้าย
ปี 2556 โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจาก 3 สาขา ได้แก่ ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.ณดา
จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

ข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
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66

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556

67
ข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ข้อมูลนักศึกษา
จำ�นวนนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาใหม่ และผู้สำ�เร็จการศึกษา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556

9,525

8,553

9,542

8,620

10,000

9,669

จำ�นวนคน

8,000

2,071

3,732

2,743

3,496

2,843

3,140

3,446

2,364

2,000

2,441

4,000

3,460

6,000

0
2552

2553
นักศึกษาปัจจุบัน

2554
นักศึกษาใหม่

2555
ผู้สำ�เร็จการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร
จำ�นวนคณาจารย์ แยกตามวุฒิการศึกษา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

13%

87%

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

25 คน
169 คน

2556

ปีงบประมาณ

ข้อมูลบุคลากร
จำ�นวนคณาจารย์ แยกตามตำ�แหน่งวิชาการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

7%

31%
31%

อาจารย์
60 คน

31%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60 คน

รองศาสตราจารย์
60 คน

ศาสตราจารย์
14 คน

ข้อมูลบุคลากร
จำ�นวนบุคลากรสายอาจารย์-สายสนับสนุน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

จำ�นวนคน

513

500

476

461

500

500

600
400
194

182

171

161

200

154

300
100
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0
2552

2553

2554
สายอาจารย์

สายสนับสนุน

2555

2556

ปีงบประมาณ
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ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5%

43%

25%
27%

งบลงทุน
271,066.200

งบดำ�เนินงาน
34,030.900

งบเงินอุดหนุน
161,115.300

งบบุคลากร
167,689.300

ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

7%

12%
32%
46%

3%

งบลงทุน
14,541.100

งบเงินอุดหนุน
23,143.300

งบกลาง
91,857.450

งบบุคลากร
5,662.650

งบดำ�เนินงาน
63,143.400

ข้อมูลงบประมาณ
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน-งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

198,347,900

194,720,100

200,000,000

188,096,100

173,126,800

400,000,000
300,000,000

509,561,300

500,000,000

170,506,700

600,000,000

429,822,000

700,000,000

528,117,300

800,000,000

633,901,700

713,721,300

งบประมาณ (บาท)

100,000,000
0
2552

2553

2554

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน

2555

2556

ปีงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

29.11

จำ�นวนโครงการและเงินสนับสนุนงานวิจัย ที่ผ่านสำ�นักวิจัย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

26

30

16.99
13
9.7

10

11.2

15

12.3

20

18

22

22

25

5
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2554
จำ�นวนโครงการ

2555
จำ�นวนเงินทุน (ล้านบาท)

2556
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ข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

364

400

376

จำ�นวนโครงการและมูลค่าโครงการวิจัย ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556

344

350
300
250

100

134.50

116.78

120.84

129.51
89.78

144

150

172

200

50
0
2552

2553

2554
จำ�นวนโครงการ

2555

2556

ปีงบประมาณ

มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

ข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

จำ�นวนโครงการและมูลค่าโครงการที่ปรึกษา ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556

148.99
107

62

53
45

50

82

100

108.13

141.03

139.91

150

168.06

200

0
2552

2553

2554
จำ�นวนโครงการ

2555
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

2556

ปีงบประมาณ

ภาคผนวก
โครงการวิจัย ที่ผ่านสำ�นักวิจัย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จ�ำนวนโครงการ 22 โครงการ มูลค่าโครงการ 29,113,330 บาท (ไม่รวมงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI)

ลำ�ดับที่ ชื่อผู้วิจัย/ผู้เขียนบทความ

ชื่อโครงการ/บทความ

ทุนส่งเสริมงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง
1

รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์

ทุนส่งเสริมตำ�ราและสื่อการสอน
2

ผศ.ดร.วิชชุดา  สร้างเอี่ยม

3

รศ. ดร.สมพจน์  กรรณนุช

การศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบในฝุ่นละออง PM2.5 ช่วง
ก่อนและหลังเกิดวิกฤติปัญหาหมอก ควันในบริเวณภาคเหนือตอนบน
โลกาภิบาลสิ่งแวดล้อม: มุมมองและความท้าทายของโลกสมัยใหม่
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบจ�ำลองเศรษฐกิจพอเพียง

ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก
4

ดร.วรอนงค์  โกวิทเสถียรชัย

     6
7
8
9
10
11
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125,000
125,000
-

งานวิจัยด้านกฎหมายเพื่อการควบคุมคุณภาพอากาศ
ในช่วงที่เกิดการเผาป่าในภาคเหนือตอนบน
รศ.ดร.วิสาขา  ภู่จินดา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้พลังงาน
ชีวมวลในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน
อ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธ์ุ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
จากการเผาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
อ.ดร.ฐิติรัตน์  ศิริบวรรัตนกุล
การประมวลผลภาพดิจิทัลและการใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ส�ำหรับระบบ
ฉายภาพอัจฉริยะแบบพกพา
Dr. Jesse Owen  Hearns-Branaman Discourses of the Fourth Eastate
Dr.Hugo Yu-Hsiu Lee
Changing Language Loyalty and Vitality: Focus on the Generational
Change of Ethnic Identity and Social Inclusion
อ.ดร.วุฒิไกร  งามศิริจิตต์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่าน Virtual Learning

152,000

ผศ.ดร.วริยา  ล�้ำเลิศ

งานวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
12

2,000,000

Public Service in Thailand and  India

ทุนส่งเสริมงานวิจัยสมบูรณ์แบบ
5

จำ�นวนทุน

ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

แผนการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศไทย
(โครงการต่อเนื่องปี 2555-2556) ประกอบด้วยโครงการภายใต้แผน ดังนี้
ผศ.ดร.วิศิษฎ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข
1) การพัฒนาแบบจ�ำลองเศรษฐกิจแบบดุลยภาพทั่วไปเพื่อศึกษา
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย
ผศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์
2) การศึกษาความสมดุลและยั่งยืนของโครงการสวัสดิการสังคม
ผศ.ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ์
3) การคลังของประเทศไทยกับการพัฒนาสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
อ.ดร.นิรมล  อริยอาภากมล
4) แรงงานนอกระบบกับการพัฒนาสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล 5) ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุลและยั่งยืน

387,400
420,800
168,570
310,000
430,500
306,560
6,493,400
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14
15
16
17
18
19
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22

ชื่อโครงการ/บทความ

รศ.ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน

แผนพหุสาเหตุของความพร้อมและศักยภาพในการเป็นนักวิจัยของนักศึกษา
และนักวิชาการไทย (ต่อเนื่อง 2556-2558)
รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโครงการพันธบัตรป่าไม้
รศ.ดร.พัชราภรณ์  เนียมมณี
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงของโซ่อุปทาน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์
การออม ความมั่งคั่ง และบ�ำนาญผู้สูงอายุส�ำหรับครัวเรือนไทย
ผศ.ดร.ณดา   จันทร์สม
โครงการศึกษาความพร้อมตลาดทุนไทยสู่การแข่งขันภายใต้การแข่งขัน
อย่างมีธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน ปี 2015
ผศ.ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน โครงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและประเมินศักยภาพ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC)
โครงการการศึกษาความพร้อมในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้การแข่งขัน
รศ.ดร.พรเพ็ญ  วรสิทธา
ในประชาคมอาเซียนปี 2015
การจัดเก็บข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวส�ำหรับประเทศไทยปี 2556
ผศ.ดร.อนันต์  วัฒนกุลจรัส
รศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์
การพัฒนาระบบการศึกษาอาชีพและการเรียนรู้นอกระบบเพื่อสร้างระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย
ผศ.ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์ การพัฒนาตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคเพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบของ
นโยบายการเงิน, นโยบายการคลัง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI
23

รศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์

24

รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์

The effect of using quail litter  biochar  on soybean
(Glycine max[L.] Merr.) production
Using Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) as a chemical
proxy to indicate Tsunami 2004 backwash in  Khao Lak coastal area,
Thailand

บทความวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ (ได้รับรางวัล)
25

26
27

28

29

รศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์

The effect of using quail litter biochar on soybean
(Glycine max [L.] Merr.) production ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
Chilean Journal of Agricultural Research อยู่ในฐานข้อมูล ISI
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 60
ผศ.ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ
1) Design and Implementation of  a Secure Online Lottery System
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Communications in Computer and
Information Science เป็นวารสารในฐานข้อมูล SCI Margo ในควอไทล์ที่ 4
2) AN Implementation of a High Capacity 2D Barcode
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Communications in Computer and
Information Science เป็นวารสารในฐานข้อมูล SCI Margo
ในควอไทล์ที่ 4 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
รศ.ดร.กาญจ์นภา  อมรัชกุล
Computing Nonstationary (s,S) Inventory Policies via Genetic
Algorithm ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Songklanakarin Journal of  
Science and Technology  เป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล
SCI Margo  ควอไทล์ที่ 3 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 70
รศ.ดร.สุรพงค์  เอื้อวัฒนามงคล Computing Nonstationary (s, S) Inventory Policies via Genetic
Algorithm ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Songklanakarin Journal of  
Science and Technology เป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล
SCI Margo  ควอไทล์ที่ 3 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 30
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40

รศ.ดร.บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์

ชื่อโครงการ/บทความ

Intension to Use Mask for Cotton Dust Among Workers of  Spinning
and Weaving Operations in Rajburana District, Bangkok., Thailand  
ตีพิมพ์ในวารสาร The European Journal of Social Science
เป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCI Margo  ระดับควอไทล์ที่ 3
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
รศ.ดร.พิพัฒน์  หิรัณย์วณิชชากร 1) Using Regression Analysis for Improving Multipath ad
Hoc Network  Performance  ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal
of  Computers and Applications เป็นวารสารระดับนานาชาติ
ในฐานข้อมูล SCI Margo  ระดับควอไทล์ที่ 4 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
2) Integrating secure Multipath Mobile ad Hoc Network with
Self- Authentication Strategy ตีพิมพ์ในวารสาร International
Journal  of Computers and Applications เป็นวารสารระดับนานาชาติ
ในฐานข้อมูล  SCI Margo  ระดับควอไทล์ที่ 4  ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
อ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป
การสร้างแบบจ�ำลองพลังงานในการประมาณการสถานการณ์พลังงาน
ของไทยตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 เป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล
Scopus Database  ควอไทล์ที่ 4
รศ.ดร.วิสาขา  ภู่จินดา
Lesson Learned to Apply the Sufficiency Economy Philosophy for
Environmental Management in the Industrial and Business Sectors
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ The European Journal of Social
Science 35(1): 120-127.2012 เป็นวารสารในฐานข้อมูล SCI Margo
ในควอไทล์ที่ 3 ผู้วิจัยเขียนเพียงผู้เดียว
รศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์
Challenges and Obstacles of Small and Medium Enterprises Under
a Creative Economy: The Case of Thailand ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
International Business Management  เป็นวารสารในฐานข้อมูล
SCI Margo ในควอไทล์ที่ 1 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
รศ.ดร.ส�ำรวม  จงเจริญ
Testing the Equality of Two Covariance Matrices for High-dimensional
Data ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Applied Science,2013,
ISSN 1812-5654/DOI:10.3923/jas.2013. อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Dr.Jesse Owen
Journalistic professionalism as indirect control and fetishistic
Hearns-Branaman
disavowal ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journalism อยู่ในฐานข้อมูล
SCI Margo  ควอไทล์ที่ 1  
รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์
Fourier Transform Infrared (FTIR) to Characterize Tsunami
Deposits in Near-Shore and Coastal Waters of Thailand ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสาร Science of Tsunami Hazards อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 80
อ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธ์ุ
Public Participation in Environmental Management in Constitutional
and Legal Frameworks ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of
Applied Science อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 1
อ.สิทธิ์  สุนทรายุทธ
The Implementation of Regulation: Securities and Brokerage
Supervision ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Social
Sciences อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3
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รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์

ชื่อโครงการ/บทความ

Sedimentary features of tsunami backwash deposits as assessed
by micro-beam synchrotron X-Ray Fluorescence (μ-SXRF) at the Siam
Photon Laboratory ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science of  Tsunami
Hazards (ISSN 8775-6839) อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo  ควอไทล์ที่ 2
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 70
รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์
Vertical distribution and potential risk of carcinogenic polycyclic
aromatic hydrocarbons in high building of Bangkok, Thailand
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Asia Pacific Journal of Cancer Prevention
(ISSN 1513-7368) อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์
Diumal Variation, Vertical Distribution and Source Appointment of
Carcinogenic Polycyclic aromatic Hydrocarbons (PAHs)  
in Chiang-Mai, Thailand ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Asia Pacific Journal
of Cancer Prevention (ISSN 1513-7368) อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 2
รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์
Temporal and spatial distribution of particulate carcinogens and
mutagens in Bangkok, Thailand ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Asia Pacific
Journal of Cancer Prevention (ISSN 1513-7368)
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo  ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 70
Estimation of Gas-Particle Partioning Coeflicients (Kp) of Carcinogenic
รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์
Polycyclic Aromatiic Hydrocarbons in Carbonaceous Aerosols
Collected at Chiang-Mai, Bangkok and Hat-Yai, Thailand
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Asia Pacific Journal of Cancer Prevention
(ISSN 1513-7368) อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo  ควอไทล์ที่ 2
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 80
รศ.ดร.วิสาขา  ภู่จินดา
Application of the Eco-industrial Concept to Community Environmental
Management ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร  Environment, Development
and Sustainability volume 15 Issue 64 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 2
อ. ดร.จงสวัสดิ์  จงวัฒน์ผล
Acheving Aean Objectives through RFID: A Simulation Based
Assessment ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Environment, Development
and Sustainability volume 15 Issue 64 “Decision Sciences”
Volume 44  Number 2 April 2013. ISSN 0011-7315
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 1 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 60
อ. ดร.จงสวัสดิ์  จงวัฒน์ผล
RFID-enabled Track and Traceability in Job-Shop Scheduling
Environment  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Operational
Research Volume 227, Issue 3, 16 June 2013, Pages 453-463.
ISSN 0377-2217 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 1
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 60
รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์
Fingerprint of Carcinogenic Semi-Volatile Organic Compounds
(SVOCs) during Bonfire Night ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Asia Pacific
Journal of Cancer Prevention, Vol. 14,2013 (ISSN 1513-7368)
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล Religious and Non-Religious Giving in Thailand: An  Economic
Perspective ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of  
Social Science (EJSS) Vol.38  Issue1 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 3  
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อ.ดร.อาวีวรรณ  มั่งมีชัย
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รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์

ชื่อโครงการ/บทความ
Water Footprints of  Cassava and Molasses-Based Ethanol Production
in Thailand ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Natural Resources Research
ISSN 1520-7439 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 90
Structure and Performance of Life-Long Learning System in Thailand.
European Journal of Social Sciences, Vol.39, No.1: 126-144
เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 3 ในฐานข้อมูล SCI Margo  
Immigration, Job Vacancies, and Employment Dynamics: Evidences
from  Thai Manufactures, Journal of Asian Economics,
Vol.24, No.1: 1-16 144 เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus  
ควอไทล์ที่ 2 ในฐานข้อมูล SCI Margo  
Unremunerated reserve requirements, exchange rate volatility,
and firm value ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of International Financial
Markets, Institutions & Money อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
The perils of a central bank’s capital control: How substantial is the
effect on firm value? ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of International
Financial Markets, Institutions & Money อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 3 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Risk assessment of the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) in coastal areas of Thailand affected by the 2004 tsunami.
Marine Pollution Bulletin, In Press. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
Marine Pollution Bulletin (ISSN 0025-326X) 5-Year
เป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 1 ในหมวดของ Aquatic Science, Environmental Science,
Oceanography, Pollution โดยผู้วิจัยมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 75  
Dr. Klaus Schwarzer มีส่วนร่วมร้อยละ 10
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โครงการวิจัย ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการวิจัย  จ�ำนวน  344  โครงการ  มูลค่าโครงการ 134,497,563.00 บาท

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

1

การวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการกระจายเสียง
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2

การประเมินผลการจัดงาน
“อตก. เกษตรคุณภาพ” ตลาดสดน่าซื้อ
เลื่องลือกล้วยไม้งาม
การส�ำรวจและน�ำเสนอหลักเกณฑ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
การก�ำกับดูแลสื่อวิทยุชุมชนเพื่อน�ำไปสู่
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ แห่งชาติ
การศึกษาผลกระทบของการมีส่วนร่วม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
ของอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคง
และความมั่นคงของมนุษย์
ของมนุษย์ (อพม.) และจิตอาสาต่อการพัฒนาสังคม
การส�ำรวจสภาพการท�ำงานและความพึงพอใจ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส จ�ำกัด
ในงานของพนักงาน
Climate Change Mitigation and Poverty German Institute of Global and Area
Reduction (CliMiP) - Trade-Offs
Studies (GIGA)
or Win-Win Situations?
การศึกษาความต้องการฝึกอบรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด้านการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ
ของสถาบัน TAT Academy
การส�ำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
การท�ำงานของพนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จ�ำกัด
การประเมินผลระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ
การศึกษาวิจัยความผูกพันต่อองค์กร
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด
ของพนักงาน บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด
การส�ำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
การท�ำงานของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จ�ำกัด ปี 2556
การศึกษาและก�ำหนดตัวชี้วัดหลักทาง
บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
การแข่งขันประเมินสภาพการแข่งขันและ
ประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค
(Consumer Surplus) ในกิจกรรมโทรคมนาคม
การศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษี
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของประเทศไทย
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14

การวิจัยตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของโรงงานยาสูบ

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
บริษัท ไอริม จ�ำกัด

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ดร.บุญสม  หรรษาศิริพจน์
อ.ดร.วิชัย  รูปข�ำดี
นายมนตรี  เกิดมีมูล
นายมนตรี  เกิดมีมูล
อ.ดร.วิชัย  รูปข�ำดี
นายมนตรี  เกิดมีมูล
ดร.พลาพรรณ  ค�ำพรรณ์
ผศ.ดร.อนันต์  วัฒนกุลจรัส
ผศ.ดร.เกศรา  สุกเพชร
อ.ดร.โชคชัย  สุเวชวัฒนกุล
อ.ดร.สุดสันต์  สุทธิพิศาล
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.ณดา  จันทร์สม

ผศ.ดร.ณดา  จันทร์สม
รศ.ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ์
ผศ.ดร.วริยา  ล�้ำเลิศ                           
อ.เกียรติพร  อ�ำไพ
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
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36
37
38
39
40
41

ชื่อโครงการ
การประมวลผลการจัดสรรสิ่งจูงใจ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การจัดท�ำขีดความสามารถของต�ำแหน่งงาน
ของบุคลากรในการด�ำเนินธุรกิจ
(Job Competency) ปี 2556
การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย (Institutional Capacity
Building on ICT Policies in Thailand)
การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผศ.ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส
การไฟฟ้านครหลวง

ผศ.ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ.ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส
ผศ.ดร.โอม  ศรนิล
RANK P.T. O’CONNER’S CO., LTD.

ผศ.ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส
ผศ.วีณา  ฉายศิลปรุ่งเรือง
ผศ.ดร.โอม  ศรนิล

บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
MONTRI TRANSPORT CORPORATION PCL.
บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) จ�ำกัด
บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
บริษัท เอบีพี คาแฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และGOLDEN SCOOP CO., LTD.
SMR AUTOMOTIVE SYSTEM (THAILAND) LTD.
BUREAU VERITAS (THAILAND) LTD.
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด,
บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จ�ำกัด
และบริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จ�ำกัด
UNIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
THAI FINS CO., LTD.
SINO-THAI RESOURCES DEVELOPMENT PCL.
BBDO BANGKOK LTD.
TIRATHAI E&S CO., LTD.
THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD.
& YAMAHA MOTOR PARTS
MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
THAI USUI CO., LTD.
บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จ�ำกัด และ
บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริง จ�ำกัด
KWE - KINTETSU WORLD EXPRESS
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ�ำกัด
ALTUM PRECISION CO., LTD.
บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอร์วิสเอเชีย
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
SAMUI ISLAND RESORT CO., LTD.
MAJOR DEVELOPMENT HOTELS &
RESORTS CO., LTD.

ลำ�ดับที่
42

ชื่อโครงการ
การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ
บริษัท ฮอท พอท จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และบริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และ ASIA GLOBAL RESEARCH CO., LTD.
TYROLIT THAI DIAMOND CO., LTD.
SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด,
บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด, บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด,
บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด,
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด และ
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
RANBAXY UNICHEM CO., LTD.
บริษัท อีเอ็มซี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จ�ำกัด
ROCKWELL AUTOMATION THAI CO., LTD.
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท มิลล์แพค จ�ำกัด
บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จ�ำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จ�ำกัด
บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จ�ำกัด
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด
บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
HANJIN SHIPPING (THAILAND) CO., LTD.
JAC PERSONNEL EASTERN
SEABOARD RECURITMENT LTD. &
JAC PERSONNEL RECRUITMENT LTD.
บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จ�ำกัด
บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
SRISAWAD POWER 1982 CO., LTD.
BJC HEAVY INDUSTRIES LTD.
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
NIDEC COPAL (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
J.R.W. UTILITY PCL.
TONGKAH HARBOUR PCL.
SIAM FAMILY MART CO., LTD.
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
AJE THAI CO., LTD.
COUNTRY GROUP SECURITIES PCL.

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556

79

ลำ�ดับที่
75

ชื่อโครงการ
การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94		
95
96
97
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

80

98
99
100
101
102
103

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ
JTB (THAILAND) LTD.
TMC INDUSTRIAL PCL.
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และ
MJP PROPERTY CO., LTD.
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด,
บริษัท ไทย-ไลซาท จ�ำกัด และ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
RICOH MANUFACTURING (THAILAND)
CO., LTD.
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท อูซ่า สยาม สตีล อินดัสเตรียส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.
GENERAL STARCH LTD.
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท เอ็น.ซี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
และบริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
FOCUS DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION PCL.
STARBUCKS COFFEE (THAILAND) CO., LTD.
THAI FUJI SEIKI CO., LTD.
บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จ�ำกัด,
บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จ�ำกัด และ
บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง จ�ำกัด
บริษัท สนุก ออนไลน์ จ�ำกัด และ
SANOOK SHOPPING LTD.
OCEAN COMMERCE CO., LTD.
HON CHUAN (THAILAND) CO., LTD.
SHINKAWA MANUFACTURING ASIA CO., LTD.
ADVANCE INFORMATION TECHNOLOGY PCL.
องค์การสวนยาง
ASIA MODIFIED STARCH CO., LTD.

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

104 การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์
จ�ำกัด (มหาชน)

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120 การสร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มธุรกิจรองรับ AEC กิจกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ธุรกิจของสมาคมการค้า
121 การติดตามและประเมินผลข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ
122 การปรับปรุงระบบบริการประชาชนเชิงรุก
123 ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2556
124 การออกแบบส�ำรวจ ประมวลผล และ
การจัดท�ำรายงานสรุป การส�ำรวจ
ความพึงพอใจลูกค้า กฟผ.
125 การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ�ำปี
งบประมาณ 2556
126 การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าสายงาน
รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) ประจ�ำปี 2556
127 การส�ำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดระยองต่อการพัฒนา
ระบบ PRTR ของประเทศไทย
128 การศึกษาวิจัยและประเมินผลการด�ำเนินงาน
โครงการการประกวดการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ครั้งที่ 1 - 7 : (2549-2555)
129 วิทยาการศึกษาส�ำนึกและขั้นตอนวิธี
แบบประมาณส�ำหรับการแพร่สัญญาณอย่างมี
ประสิทธิภาพบนเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ
130 การส�ำรวจระยะเวลาการด�ำเนินคดีอาญา
ของประเทศไทย

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จ�ำกัด
THAI MITCHI CORPORATION CO., LTD.
SELIC CORP CO., LTD.
บริษัท เบสท์ อะควาคัลเชอร์ พาทเนอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ�ำกัด
TOKAI RIKA (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โพลีไทพ์ เอเซีย แปซิฟิค จ�ำกัด
บริษัท โตเกียว ไซเรียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่นฟู้ด จ�ำกัด
บริษัท อินเตอร์เซีย ฟู้ดส์ จ�ำกัด
บริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส จ�ำกัด
บริษัท ราชประสงค์พัฒนา จ�ำกัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556

81

ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล
การประปานครหลวง
ผศ.ดร.วิพธุ   อ่องสกุล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล

การประปาส่วนภูมิภาค

ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล

มูลนิธิบูรณะนิเวศ

รศ.ดร.วิสาขา  ภู่จินดา
ดร.ปนันดา  จันทร์สุกรี

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
อ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผศ.ดร.สุเทพ  ทองงาม

ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม

ผศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

131 การประเมินการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ผศ.พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล (ศพศ.315)
132 การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
FILCON FABRICS & TECHNOLOGY
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
CO., LTD.
133
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จ�ำกัด และ
บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จ�ำกัด
134
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
135
BASF (THAI) LTD.
136
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จ�ำกัด และ
บริษัท อีสเทอร์น เพิล จ�ำกัด
137
บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ�ำกัด
138
บริษัท น�่ำเฮงคอนกรีต (1992) จ�ำกัด และ
บริษัท น�่ำเฮงศิลา จ�ำกัด
139
THAI SEMCON CO., LTD.
140
บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ำกัด และ
  
บริษัท สยามวาสโก จ�ำกัด
141
บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
บริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
142
PERTROLEUM THAI CORPORATION
CO., LTD. & PTG ENERGY PCL.
143
HOYU COSMETICS (THAILAND) CO., LTD.
144
บริษัท วารีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ�ำกัด,
บริษัท วารีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
			
และบริษัท วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ คลัทซ์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
145
PPC ASIAN INSULATORS CO.,LTD.
146
บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ดีลอย ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
147
148
JOBSTREET RECRUITMENT (THAILAND)
CO., LTD.
149
AVENT DEVELOPMENT CO., LTD.
150
บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
151
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
152
บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จ�ำกัด
153
THAI POLY ACRYLIC PCL.
154
บริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จ�ำกัด
155
บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
156
บริษัท ไลอ้อน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
157
บริษัท บอร์เนียว โลจิสติกส์ จ�ำกัด
158
POLYMATECH (THAILAND) CO., LTD.
159
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ,
WACOAL LAMPHUN CO., LTD. &  
PATTAYA KABINBURI CO., LTD. &
WACOAL KABINBURI CO., LTD. &
SR.W.GARMENT CO., LTD.

82

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

160 การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
161
162
163
164
165

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

190
191		

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
WACKER NEUSON LTD.
บริษัท มากอตโต จ�ำกัด
WASTE MANAGEMENT SIAM LTD.
บริษัท อาเคอ โซลูชั่น (เซอร์วิสเซส) พีทีอี จ�ำกัด
บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท เอส แอพพาเรล จ�ำกัด,
บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ�ำกัด และ
T-CHAMBER CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย)จ�ำกัด &
SIIX BANGKOK CO., LTD.
DOLE HOLDINGS 2010 (THAILAND) LTD. &
THAI AMERICAN FOODS CO., LTD.
RHB BANK BERHAD, THAILAND
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
SUMIDA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.
SUMITOMO RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
PURAC (THAILAND) LTD.
GIVAUDAN (THAILAND) LTD.
SUSCO RETAIL CO., LTD. & SUSCO PCL. &
SIAM MONGKOL OIL CO., LTD. &
SUSCO DEALERS CO., LTD.
HIRAISEIMITSU (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
MUBADALA PETROLEUM (THAILAND) LTD.
บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จ�ำกัด และ
บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จ�ำกัด
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีบีเอสซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
AIBEL (THAILAND) LTD.
บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จ�ำกัด
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ�ำกัด
บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ACS CAPITAL CORPORATION CO., LTD. &
ACS LIFE INSURANE BROKER CO., LTD. &
ACS INSURANCE BROKER CO., LTD. &
ACS SERVICING CO., LTD.
NISSEN CHEMITEC (THAILAND) LTD.
บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556

83

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

192 การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

84

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ
บริษัท ไทยโคะอิโท จ�ำกัด
บริษัท โอนัมบะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
NIPPON STEEL & SUMIKIN GALVANIZING
(THAILAND) CO., LTD.
APPLIED DB INDUSTRIAL CO., LTD.
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จ�ำกัด
บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
TOACS CENTER PTE. LTD.
KRUNGTHEP RIMNAM LTD, &
PHUKET SQUARE CO., LTD. &
EXCHANGE TOWER LTD.
NUSASIRI PCL.
บริษัท ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
บริษัท คลิฟฟอร์ดชานซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โอฮาชิ เทคนิคก้า (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และ
บริษัท โอฮาชิ ซาโต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
THAI - GERMAN PRODUCTS PCL.
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
BISALLOY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จ�ำกัด
BANDO MANUFACTURING (THAILAND) LTD.
บริษัท ไทย-เอ็มซี จ�ำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
FIRETRADE ENGINEERING CO., LTD.
JVC MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซัมมิทโซว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
DENSO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. & GROUP
บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟกเจอร์ริ่ง (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด และบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟกเจอร์ริ่ง
(อยุธยา) จ�ำกัด
YKK (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
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บริษัท ไทย มารูจูน จ�ำกัด
SALAMANDER ENERGY (E&P) LTD.
บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์
ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด
NOBLE ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อินทิเกรเทด พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
HITACHI INDUSTRIAL TECHNOLOGY
(THAILAND) LTD.
บริษัท โฮย่า กลาสดิสก์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
PRECISION TOOLS SERVICE (THAILAND)
CO ., LTD.
SHOWA AUTOPARTS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท นัลโก (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ITOCHU (THAILAND) CO., LTD. &
ITOCHU MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
NSK BEARINGS MANUFACTURING
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท นิเด็ค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
NIDEC ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จ�ำกัด
บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดีไวซ์ เซลส์
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
U-SHIN (THAILAND) CO., LTD.
Q MIX SUPPLY CO., LTD.
บริษัท เอ็น วาย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
บริษัท เอ็น วาย เค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
OTC DAIHEN ASIA CO., LTD.
YUSEN LOGISTICS THAILAND CO., LTD. &
บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
บริษัท ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส จ�ำกัด และ
บริษัท ยูเซ็น แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556

85

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

254 การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
			
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

86

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน), ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ�ำกัด,
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด,
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด และ
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
WITCORP PRODUCTS LTD.
บริษัท มูราตะ อิเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD.
บริษัท สัมมากร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ำกัด
บริษัท โตโยอิ๊ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด
THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท แมคทริค จ�ำกัด
G4S SECURE SOLUTION (THAILAND) LTD. &
G4S CASH SOLUTIONS (THAILAND) LTD.
บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จ�ำกัด
บริษัท ไซโก พรีซีซั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ�ำกัด (มหาชน)
AGC CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จ�ำกัด
ECCO TANNERY (THAILAND) CO., LTD.
NYK RORO (THAILAND) CO., LTD. &
NYK AUTOLOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท คอมพาส ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด
บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท สยามนิสทรานส์ จ�ำกัด
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จ�ำกัด และ
บริษัท ทีเอสเอ็น ไวร์ จ�ำกัด
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
PIOLAX (THAILAND) LTD.
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท มากอตโต จ�ำกัด
SANKO GOSEI (THAILAND) LTD.
ELETTO (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ�ำกัด
บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
THAI SEMCON CO., LTD.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
JAIYOS AUDIT CO.. LTD.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS
AUDIT CO., LTD.
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บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จ�ำกัด
ASAHI TEC ALUMINIUM (THAILAND) CO.,LTD
บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จ�ำกัด และ
บริษัท ยูไนเต็ดเคียวเอะฟู้ดส์ จ�ำกัด
บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS (TH) GROUP
บริษัท เดนท์สุ พลัส จ�ำกัด
บริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
THAI SPECIAL WIRE CO., LTD.
ZYXEL (THAILAND) CO.LTD.
KURITA-GK CHEMICAL CO.LTD.
ALUCON PLC.
SHINDENGEN (THAILAND) &
LUMPHUN SHINDENGEN
BANGKOK EXPRESSWAY PCL.
EVERGREEN CONTAINER TERMINAL
(THAILAND) LTD.
บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
CH. KARNCHANG GROUP
บริษัท แคเรียร์ คอมเมอร์เชียล รีฟริเจอเรชั่น
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
PIYACHAR CO., LTD.
STONE ONE PCL.
PANDORA PRODUCTION CO., LTD.
BASF (THAI) LTD.
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

310
311
312
313
314 การพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานยาสูบ
เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงิน
สู่การเกษียณอายุได้อย่างเป็นสุข และพอเพียง
315 การศึกษาโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดชอร์บเบ้นท์
ด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย
แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหาชน)
316 การใช้สื่อสังคม (Social Media)
ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็น
ของวัยรุ่นเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม
สาธารณะแห่งประเทศไทย
317 ประเมินผลโครงการตามแผนชุมชนฯ
ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ในระยะที่ 1-4 ที่รับงบประมาณด�ำเนินการแล้ว
ตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
318 การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ สมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย
ระดับตัวบุคคล Emo - meter
319 การส�ำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
(Stakeholders) ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ :
กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
320 การจัดท�ำแบบทดสอบเพื่อประเมินผู้สมัครงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

รศ.ดร.ก�ำพล  ปัญญาโกเมศ
รศ.ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ
รศ.ดร.จ�ำลอง โพธ์บุญ

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.นันทา สู้รักษา

รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556
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ชื่อโครงการ

321 การประเมินประสิทธิภาพสถานีต�ำรวจและ
ความเชื่อมั่นของประชาชน ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
322 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและ
ภาวะวิกฤต ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
323 การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบส�ำรวจจริยธรรม
ในการท�ำงานของพนักงาน
324 การประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
325 การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
326 การจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

กรมประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

บริษัท เบอร์รา จ�ำกัด
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

327 การศึกษาวิจัยความจ�ำเป็นในการตรา
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พระราชบัญญัติบ�ำนาญประชาชน
328 ต่อเนื่องการศึกษาสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิก
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละออง PM10
ของเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ระยะที่สี่
329 ต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธ์ุ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ในฝุ่นละอองของเขตนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ระยะที่สี่
330 การจัดท�ำรายงานการส�ำรวจความพึงพอใจ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ของชุมชนและข้าราชการ/ผู้น�ำชุมชนโดยรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี
331 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงิน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
332 การส�ำรวจราคาสลากและทัศนคติ
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ของประชาชนที่มีต่อส�ำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล
333 การประเมินผลวารสารวิจัย
โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
334 การทบทวนระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
335 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ ส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
ในกระบวนการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษา
และสังคมแห่งชาติ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านข้อกฎหมาย
336 สถานภาพ บทบาท ภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่และ ส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
ความรับผิดชอบตามกฎหมายขององค์กร
สังคมแห่งชาติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
337 หลักความได้สัดส่วน (Principle of
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขต
อ�ำนาจรัฐ ตามมาตรา 29 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล           
รศ.ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา           
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา
ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
อ.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

338 ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
339 การประมาณการโอกาสของการเข้าถึง
การศึกษาปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษาต่อในอนาคต
340 การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย (องค์การมหาชน)
341 แนวทางการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติ (Disaster
Education) ในประเทศญี่ปุ่น
342 การศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกัน
การกระท�ำผิดวินัย : กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ
ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็น
สาธารณะแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็น
สาธารณะแห่งประเทศไทย

อ.ดร.นรีนุช ด�ำรงชัย

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ผศ.ดร.วริยา ล�้ำเลิศ
อ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์                             
อ.กิตติภูมิ  เนียมหอม                    
อ.ดร.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์

343 การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2556
344 การส�ำรวจและประเมินผลที่ได้รับ
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
จากผู้เข้าร่วมงานการประชุมนานาชาติ
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ในประเทศไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2556

อ.ดร.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์

โครงการที่ปรึกษา ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการที่ปรึกษา จ�ำนวน 82 โครงการ  มูลค่าโครงการ 168,061,100 บาท

ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5

6
7

ชื่อโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 5
การประเมินและการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์
โปรแกรมคนสอนงาน

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด (มหาชน)
การพัฒนาบทบาทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ำกัด
และองค์การ
การสรุปผลและประเมินผลการเรียนรู้
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ในหลักสูตร “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ก.พ.ร. 1)
การเตรียมก�ำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
การพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังหญิงเรือนจ�ำ 
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
นายมนตรี  เกิดมีมูล
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556

89

ลำ�ดับที่
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

90

27
28

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมและก�ำกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์
การน�ำ Credit Scoring มาใช้ในการอนุมัติ
สินเชื่อรายย่อย
การศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
กรมการบินพลเรือน
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ระบบการรักษาความปลอดภัย และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.)
สายเฉลิมรัชมงคล ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
การพัฒนาระบบการวางแผนการหาผู้สืบทอด ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ต�ำแหน่ง (Succession Planning)
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กลยุทธ์การสื่อสารและการสอนงาน
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
การพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน
บริษัท แอคคอม แอนด์ อิมเมจ
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ทางด้านการสื่อสารและการบริหาร
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาบุคลากรทางด้านเจรจาต่อรอง
ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
การเสริมสร้างทักษะและกลยุทธ์การ
บริษัท ไอทีวัน จ�ำกัด
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
เจรจาต่อรอง
การสร้างทักษะการสื่อสาร และการจัดการ
บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ส�ำหรับหัวหน้างาน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การสร้างทักษะการสื่อสาร และการจัดการ
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ส�ำหรับหัวหน้างาน
การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
การเสริมสร้างทัศนคติ และพฤติกรรม
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ของพนักงาน เพื่อเสริมความพร้อมต่อ
การขยายธุรกิจภายนอกประเทศ
Social Capital and Networking เพื่อพัฒนา บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ศักยภาพบุตรหลานพนักงานระดับหัวหน้างาน
ของบริษัท
Communication with Impact สื่อสารให้ได้ใจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
สื่ออย่างไรให้ได้งาน
การเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
บริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่
การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเจรจาต่อรอง บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดีลิเวอรี่ จ�ำกัด
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อความส�ำเร็จ
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความส�ำเร็จ
บริษัท น�้ำตาลนครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ในการเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารเพื่อการประสานงานภายใน
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
และภายนอกองค์กร
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความส�ำเร็จ
บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จ�ำกัด,
ผศ.ดร.วาสิตา  บุญสาธร
อย่างเหนือชั้น
บริษัท เฟิร์ส คลาส ออโต้โมทีพ จ�ำกัด,
บริษัท สเปเชียล วิฮิเคิล จ�ำกัด
และบริษัท พรีเมียร์ ออโตโมทีฟ กรุ๊ฟ จ�ำกัด

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

29

ทักษะการโน้มน้าวและการสื่อสาร
เพื่อความส�ำเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
การสื่อสารเพื่อการประสานงานภายใน
และภายนอกองค์กร
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก
ที่ปรึกษาด้านการบริหารกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน กลุ่มผู้ใช้อาคาร/ส�ำนักงาน
จัดท�ำแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริต
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การด�ำเนินงานการจ�ำแนก จัดหมวดหมู่
สังเคราะห์ผลงานวิจัยตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล และออกแบบ
วิธีการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์
ของส�ำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา
ส�ำหรับน�ำเสนอในงานประชุมสัมมนา
ทางวิชาการประจ�ำปี 2556
การศึกษาสังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่
รายการข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
และจัดท�ำคู่มือการออกแบบช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
ผ่านเว็บไซด์
การจัดการข้อมูล ประมวลผลทางสถิติ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส�ำหรับการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
และออกแบบการน�ำเสนอผลผ่านอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยของส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
จัดท�ำคู่มือการจัดการความรู้ (Knowledge
Management Handbook) ส�ำหรับ
พนักงานทั่วไปและ KM Facilitator
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบ
จากประชาคมอาเซียน
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
(MDICP - 15 )
การส�ำรวจสภาพปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมในพื้นที่คลองเตย
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40
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42

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล  

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

ส�ำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ์

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556
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ลำ�ดับที่
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

92

63
64
65

ชื่อโครงการ
การศึกษาและปรับปรุงการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล ของพนักงานโรงงานยาสูบ
การจัดรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้

ตัวแบบการจัดการสินค้าคงคลัง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
การให้ค�ำปรึกษาแก่พนักงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
พัฒนาองค์การ การประเมินผล
การฝึกอบรมสถาบัน MK Service
Training Center
การด�ำเนินการเสริมสร้างและส�ำรวจ
วัฒนธรรมองค์กร ประจ�ำปี 2556
การส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
EGAT Enhancing Program (EEP)
EGAT Enhancing Program ปี 2556
EGAT Get Ready Program III (EGRP III)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้แทนจ�ำหน่าย
EGAT Ner Leader Development
Program (ENLP)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และการประเมินผล
ควบคุมภายใน
การสอบทานและพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในส�ำหรับด้านการเงินและงานด้าน
การบัญชีของสถาบัน
การจัดท�ำแผนทบทวนแผนวิสาหกิจ
องค์การส่งเสริมกิจการส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2555-2559
และจัดท�ำแผนปฎิบัติงาน ประจ�ำปี 2557
จัดท�ำแผนการพัฒนาและทบทวนกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจ�ำปี 2556
การพัฒนากระบวนการที่ส�ำคัญ
ที่ปรึกษาด้านอัตราค่าไฟฟ้า

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บมจ.ปตท.,
บลจ.ไอร่า, ส�ำนักงาน กสทช.,  
บจก.สหการประมูล, ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
รศ.ดร.ก�ำพล  ปัญญาโกเมศ             
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
รศ.ดร.นฤมล  สอาดโฉม
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด รศ.ดร.นันทา  สู้รักษา
ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
การไฟฟ้านครหลวง

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพาณิช

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย จ�ำกัด

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
การไฟฟ้านครหลวง
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ
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การพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสอบมลพิษ
ทางอากาศ สารพิษ และปัจจัยเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพส�ำหรับ iPhone iPad
Android Tablet
การฝึกอบรม Dioxin Sampling & Analysis
ให้กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
การฝึกอบรม Demonstration of Best
Available Techniques (BAT) and Best
Environmental Practices (BEP) in fossil
fuel- fired utility and industrial boilers in
response to the stockholm Convention
on Persistent Organic Pollutants (POPs)
ให้กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNIDO)
กาจัดท�ำหนังสือ Demonstration of Best
Available Techniques (BAT) and Best
Environmental Practices (BEP) in fossil
fuel- fired utility and industrial boilers
in response to the stockholm Convention
on Persistent Organic Pollutants (POPs)
ให้กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
การประชาสัมพันธ์สื่อด้านต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเมื่อเกิดภัย
ที่ปรึกษาด้านบริหารกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มเยาวชน
การประเมินผลตัวชี้วัดตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
ตัวชี้วัด 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3
การพัฒนาธุรกิจและองค์กร
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ�ำกัด

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

กรมประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

บริษัท โกบอลแคเรียร์ ดีเวลลอปเมนท์ 2008
จ�ำกัด
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
การพัฒนาระบบเทคโนโนยีสารสนเทศ
บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด
ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลพระราม 9
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 4 โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท
การตรวจรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Oxigon Solution Limited
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
การศึกษา ส�ำรวจและวิเคราะห์ความเชื่อมั่น กรมการท่องเที่ยว
ในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
การปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประจ�ำปี 2556
การพัฒนาของผู้สื่อความหมายทางการ
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลวัดสิงห์
ท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่ระดับสากล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลมะขามเฒ่า

ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต
อ.ดร.รัฐกร  พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร  พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร  พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร  พูลทรัพย์
อ.ดร.วัชรีภรณ์ ไชยมงคล
อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
อ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556
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โครงการฝึกอบรม ที่ผ่านสำ�นักสิริพัฒนา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จ�ำนวนโครงการ 195 โครงการ มูลค่าโครงการ 268,205,277 บาท

ลำ�ดับที่

ชื่อหลักสูตร

1
2
3

การบริหารงานผู้จัดการอย่างมืออาชีพ
การสร้างความไว้วางใจ
โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ
(Happy Workplace)
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาหัวหน้างาน รุ่นที่ 1
การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรกลยุทธ์
การคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์
การตรวจติดตามผลสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  รุ่นที่ 2
การพัฒนาพนักงานระดับ  5
การพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
KRUNGSI Leadership Academy Wave 3
การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง
การจัดการส�ำหรับนักบริหารยุคใหม่
การบริหารและพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อม
การสู่ต�ำแหน่งนักบริหารรุ่นใหม่
โครงการพัฒนาหัวหน้างาน รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร
ระดับ 11 ปี 2556
การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชมรม
ส่งเสิรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การพัฒนาคุณภาพนักบริหารภาครัฐ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส�ำหรับผู้บริหาร
การจัดการขั้นสูงส�ำหรับนักบริหาร
(Advanced Modern Management: AMM)
ภาวะผู้น�ำเพื่อการพัฒนาคนและผลงาน
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หน่วยงานที่ขอรับบริการ

ผู้อำ�นวยการหลักสูตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)
ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิกติกส์
ทางถนนสมาพันธ์โลจิติกส์ไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
การประปานครหลวง

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
รศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์
ผศ.ดร วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน  เจริญ
รศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
อ.ดร.โชคชัย  สุเวชวัฒนกุล

กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน
อ.ใจชนก  ภาคอัต
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
กระทรวงยุติธรรม
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
โรงงานยาสูบ

รศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์

บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
รศ.ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ส�ำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)

อ.ดร.เกศรา  สุกเพชร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี

องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์

บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริคอล
แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การเตรียมนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 8
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
นักบริหารการตรวจเงินช�ำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
การเตรียมนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อม โรงงานยาสูบ
การสู่ต�ำแหน่งนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4
โครงการพัฒนาผู้น�ำเอ็มเค
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
รศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์
รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต  

ลำ�ดับที่

ชื่อหลักสูตร

30

อบรมหลักสูตรบริหารงานผู้จัดการ
อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
นักบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1
นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)
กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2556
การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การจัดการส�ำหรับนักบริหารเพื่อรองรับ
AEC รุ่นที่ 1
การจัดการส�ำหรับนักบริหารเพื่อรองรับ
AEC รุ่นที่ 2
Smart Directors
นักบริหารการตรวจเงินช�ำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2
การจัดการขั้นสูงส�ำหรับนักบริหาร
เพื่อรองรับ AEC
นักบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2
Smart Supervisor รุ่นที่ 1
พัฒนาผู้บริหาร Mini Master of Business
Administration
การเตรียมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 7
Smart Supervisor  รุ่นที่ 2
นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับกลาง (เสริม)
การพัฒนารัฐวิสาหกิจไปสู่ความส�ำเร็จ
ในภาวะแห่งความท้าทายทางธุรกิจ
การวางแผนและการบริหารโครงการ
อย่างมืออาชีพ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 2
Mastering Senior Management
Education (MSME)
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 1
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 2
พัฒนาผู้บริหาร (Micro  MBA Panasonic)
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผู้อำ�นวยการหลักสูตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
อ.ใจชนก  ภาคอัต
กรมการท่องเที่ยว

อ.ดร.เทิดชาย  ช่วยบ�ำรุง

ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์

ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
อ.ดร.โชคชัย  สุเวชวัฒนกูล
บริษัท อจิลิตี้ จ�ำกัด
อ.ดร.จงสวัสดิ์  จงวัฒน์ผล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง

อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ดร.โชคชัย  สุเวชวัฒนกูล
รศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง รศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด(มหาชน)
รศ.ดร.ผลิน  ภู่จรูญ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้น
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมผลิตและยกระดับ
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล
สู่ระดับโลก ภายใต้ โครงการมนต์เสน่ห์
ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่วอ่าวไทย(Zest Gulf of
Southern Destination)
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
พนักงานบริการกิจกรรมผลิต และยกระดับ
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล
สู่ระดับโลก ภายใต้ โครงการมนต์เสน่ห์ท่องเที่ยว
ภาคใต้ฝั่วอ่าวไทย (Zest Gulf of Southern Destination)

รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
อ.ดร.จงสวสดิ์  จงวัฒน์ผล
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
อ.ดร.เทิดชาย  ช่วยบ�ำรุง

อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556

95

ลำ�ดับที่
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57
58
59

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 3
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 4
การเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ
(การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
การวางแผนและการบริหารโครงการ
อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์การบริหารคนและทีมงาน
เพื่อการวางแผนงานอย่างชาญฉลาด
การท�ำงานเชิงรุกส�ำหรับนักบริหาร
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หน่วยงานที่ขอรับบริการ

ผู้อำ�นวยการหลักสูตร

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ. ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
อ.ใจชนก  ภาคอัต

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารเทศ (องค์การมหาชน)
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด

อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต

บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม)
อ.ใจชนก  ภาคอัต
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท แองโกล - ไทย จ�ำกัด
National Budget Asset and  Public Debt ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
อ.ใจชนก  ภาคอัต
Management Program
ระหว่างประเทศ
การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อ.ใจชนก  ภาคอัต
CSR and Conflict Management Program CEC International Ltd. (Thailand Branch) อ.ใจชนก  ภาคอัต
การเงินส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
อ.ใจชนก  ภาคอัต
การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบบริหาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ขององค์กรภาครัฐ
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
การพัฒนา
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อ.ใจชนก  ภาคอัต
การเจรจาต่อรองข้ามชาติ
กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ.ใจชนก  ภาคอัต
Information Technology and Statistics
ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ระหว่างประเทศ
การบริหารโครงการ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
นักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมการปกครอง
อ.ใจชนก  ภาคอัต
นวัตกรรมการบริหารพัฒนาเมือง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อ.ใจชนก  ภาคอัต
นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน อ.ใจชนก  ภาคอัต
รุ่นที่ 2
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง
การเคหะแห่งชาติ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
Office Administration and Filing
ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
อ.ใจชนก  ภาคอัต
Management
ระหว่างประเทศ
Observation Visit on  ICT in Thailand
Training and Technology Transfer Ltd. (TTT) อ.ใจชนก  ภาคอัต
Public Administration Management (ลาว) ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ระหว่างประเทศ
Office Management & Administration (ภูฐาน) ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ระหว่างประเทศ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคม ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 กรมสรรพสามิต อ.ใจชนก  ภาคอัต
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
อ.ใจชนก  ภาคอัต
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
Human Resources Development and
ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
อ.ใจชนก  ภาคอัต
Management (ลาว)
ระหว่างประเทศ
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หน่วยงานที่ขอรับบริการ

Workforce Planning and Development,
ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
Information and Record Management
ระหว่างประเทศ
and Human Resource Management (ภูฐาน)
Observation Visit on Gender and
Training and Technology Transfer Ltd. (TTT)
Development in Thailand
Local Development Planning Process
ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 12 / 1
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 12 / 2
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงาน อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(ปลัด / รองปลัด อปท.) รุ่นที่ 1
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลยุทธ์การบริหารของผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กอง/ส่วน ของ อปท.รุ่นที่ 1
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นายกเทศมนตรี / นายก อบต.  รุ่นที่ 1
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Observation Visit on Gender and
Training and Technology
Development in Thailand
Transfer Ltd . (TTT)
(Environmental Management Program)
Capacity Building for Negotiating
ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อ
Free Tree Trade Agreement
การพัฒนาระหว่างประเทศ
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การบริหารทรัพยากรบุคคลว่าด้วยการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหาร
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้น จ�ำกัด (มหาชน)
การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนว พระราชด�ำริ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชด�ำริ
รุ่นที่ 2 (พพร.2)
การพัฒนาสมรรถนะ (Core Competency) ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ส�ำหรับองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ ศูนย์บริการวิชาการ
วิชาการภายใต้ความร่วมมือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์บริการวิชาการ
ส�ำนักสิริพัฒนา และส�ำนักวิจัย
Observation Visit on  Paraclinical
Training and Technology
Program at Mahidol University in Thailand Transfer Ltd. (TTT)
Observation Visit on Spine Surgery
Training and Technology
Program at Mahidol University in Thailand Transfer Ltd. (TTT)
Sub-National Administration
ส�ำนักงานความร่วมมือ
System in Thailand
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
การพัฒนาสมรรถนะ (Core Competency) ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 2
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ (Core Competency) ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 3
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้อำ�นวยการหลักสูตร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต

อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต

อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556
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ชื่อหลักสูตร

หน่วยงานที่ขอรับบริการ

106 นวัตกรรมการบริหารพัฒนาเมือง (ก�ำแพงเพชร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร
107 นวัตกรรมการบริหารพัฒนาเมือง (นครราชสีมา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
108 ผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
109 Training on Minimal Access Program
Training and Technology Transfer
at Rajavithi Hospital in Thailand
Ltd. (TTT)
110 พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ด้าน AEC (MR.AEC)
111 นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 14
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
112 ปฎิรูปทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์
บุคคลทั่วไป
ความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต
113 การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บุคคลทั่วไป
ในองค์การ
114 การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ (MBA)
บุคคลทั่วไป
115 การป้องกันราชอาณาจักรภาคองค์กรปกครอง บุคคลทั่วไป
ส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13
116 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและ
บุคคลทั่วไป
การลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 5
117 การเตรียมสอบ TOEFL (paper - based)
บุคคลทั่วไป
118 การบริหารจัดการภัยพิบัติและสภาวะวิกฤต บุคคลทั่วไป
ระดับชาติ (Crisis Management)
119 การบริหารจัดการภัยพิบัติและสภาวะวิกฤต บุคคลทั่วไป
ระดับชาติ (Crisis Management) รุ่นที่ 2
120 การพัฒนาการจัดการ (MMM รุ่นที่  55)
บุคคลทั่วไป
121 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคคลทั่วไป
ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 19
122 การป้องกันราชอาณาจักรภาคองค์กรปกครอง บุคคลทั่วไป
ส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14
123 การป้องกันราชอาณาจักรภาคองค์กรปกครอง บุคคลทั่วไป
ส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
124 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคคลทั่วไป
ประจ�ำจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล รุ่นที่ 64
125 เทคนิคการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
บุคคลทั่วไป
ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายเลือกตั้งที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรรู้
รุ่นที่ 1
126 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและ
บุคคลทั่วไป
การลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 1
127 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคคลทั่วไป
ประจ�ำจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 65
128 เทคนิคการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
บุคคลทั่วไป
ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายเลือกตั้งที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรรู้  
รุ่นที่ 2

ผู้อำ�นวยการหลักสูตร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร
อ.นราทิพย์ ทับเที่ยง
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.ก�ำพล  ปัญญาโกเมศ
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธ์  แสงบุญ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

รศ.ดร.ก�ำพล  ปัญญาโกเมศ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
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หน่วยงานที่ขอรับบริการ

129 ผู้บริหารเชิงบูรณาการ
บุคคลทั่วไป
130 เทคนิคการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
บุคคลทั่วไป
ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน และ
กฎหมายเลือกตั้งที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรรู้ รุ่นที่ 4
131 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคคลทั่วไป
ประจ�ำจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล รุ่นที่ 66
132 เทคนิคการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
บุคคลทั่วไป
ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน และ
กฎหมายเลือกตั้งที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรรู้ รุ่นที่ 5
133 การบริหารจัดการภัยพิบัติและสภาวะ
บุคคลทั่วไป
วิกฤตระดับชาติ (Crisis Management) รุ่นที่ 3
134 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคคลทั่วไป
ประจ�ำจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 67
135 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคคลทั่วไป
ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 20
136 การป้องกันราชอาณาจักรภาคองค์กร
บุคคลทั่วไป
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17
137 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคคลทั่วไป
ประจ�ำจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 68
138 เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและ
บุคคลทั่วไป
การเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รุ่นที่ 1
139 การจัดท�ำแผนพัฒนาและการจัดท�ำ
บุคคลทั่วไป
งบประมาณรายจ่ายปี 2557 รุ่นที่ 1
140 การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่
บุคคลทั่วไป
Executive Mini MBA
141 เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการเห็นชอบ บุคคลทั่วไป
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รุ่นที่ 2
142 การจัดท�ำแผนพัฒนาและการจัดท�ำ
บุคคลทั่วไป
งบประมาณรายจ่ายปี 2557 รุ่นที่ 2
143 เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการเห็นชอบ บุคคลทั่วไป
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รุ่นที่ 3
144 การจัดท�ำแผนพัฒนาและการจัดท�ำ
บุคคลทั่วไป
งบประมาณรายจ่ายปี 2557 รุ่นที่ 3
145 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคคลทั่วไป
ประจ�ำจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 69
146 ภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 53
บุคคลทั่วไป
147 การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ
บุคคลทั่วไป
(MMM รุ่นที่ 56)
148 การเตรียมสอบ TOEFL (paper-based)
บุคคลทั่วไป
149 เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการเห็นชอบ บุคคลทั่วไป
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รุ่นที่ 4
150 การจัดท�ำแผนพัฒนาและการจัดท�ำ
บุคคลทั่วไป
งบประมาณรายจ่ายปี 2557 รุ่นที่ 4

ผู้อำ�นวยการหลักสูตร
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช
รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธ์  แสงบุญ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

151 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ�ำจังหวัดเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 70
152 เทคนิคการบริหารงานพัสดุให้ห่างไกล
คดีความและการตรวจสอบ รุ่นที่ 1
153 กลยุทธ์การเข้าถึงประชาชนด้วยศิลปะการพูด
เพื่อโน้นน้าวจิตใจและสิทธิ สวัสดิการ
ของนักการเมืองท้องถิ่น รุ่นที่ 1
154 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ�ำจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 71
155 การป้องกันราชอาณาจักรภาคองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
156 เทคนิคการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน และ
กฎหมายเลือกตั้งที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรรู้ รุ่นที่ 6
157 เทคนิคการบริหารงานพัสดุให้ห่างไกลคดีความ
และการตรวจสอบ รุ่นที่ 3
158 กลยุทธ์การเข้าถึงประชาชนด้วยศิลปะ
การพูดเพื่อโน้นน้าวจิตใจและสิทธิ
สวัสดิการของนักการเมืองท้องถิ่น รุ่นที่ 3
159 เทคนิคการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน และ
กฎหมายเลือกตั้งที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรรู้ รุ่นที่ 7
160 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและ
การลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 3
161 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 21
162 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ�ำจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 72
163 Certified  Investment and Securities
Analyst Program (CISA) รุ่นที่ 2
164 เทคนิคการบริหารงานพัสดุให้ห่างไกลคดีความ
และการตรวจสอบ รุ่นที่ 4
165 กลยุทธ์การเข้าถึงประชาชนด้วยศิลปะ
การพูดเพื่อโน้นน้าวจิตใจและสิทธิ
สวัสดิการของนักการเมืองท้องถิ่น รุ่นที่ 4
166 กลยุทธ์การเข้าถึงประชาชนด้วยศิลปะ
การพูดเพื่อโน้นน้าวจิตใจและสิทธิ
สวัสดิการของนักการเมืองท้องถิ่น รุ่นที่ 5
167 เทคนิคการบริหารงานพัสดุให้ห่างไกลคดีความ
และการตรวจสอบ รุ่นที่ 5
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บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

อ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

บุคคลทั่วไป

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.ก�ำพล  ปัญญาโกเมศ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

ลำ�ดับที่

ชื่อหลักสูตร

168 การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)และการจัดท�ำโปรแกรม
ระบบทะเบียนบุคลากรของ อปท.
เพื่อจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของผู้บริหารท้องถิ่น/ พนักงานส่วนท้องถิ่น
(การเบิกจ่ายตรง) ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ.2545 รุ่นที่ 1
169 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ�ำจังหวัดเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 73
170 การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) และการจัดท�ำโปรแกรม
ระบบทะเบียนบุคลากรของ อปท.
เพื่อจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของผู้บริหารท้องถิ่น/ พนักงานส่วนท้องถิ่น
(การเบิกจ่ายตรง) ตามพระราชบัญญัติหลัก
ประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ.2545 รุ่นที่ 2
171 โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร
เพื่อการพัฒนาองค์กรในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1
172 การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) และการจัดท�ำโปรแกรมระบบ
ทะเบียนบุคลากรของ อปท. เพื่อจัดระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิ่น/
พนักงานส่วนท้องถิ่น (การเบิกจ่ายตรง)
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545 รุ่นที่ 3
173 การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) และการจัดท�ำโปรแกรมระบบ
ทะเบียนบุคลากรของ อปท. เพื่อจัดระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิ่น/
พนักงานส่วนท้องถิ่น (การเบิกจ่ายตรง)
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545 รุ่นที่ 4
174 การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
175 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ�ำจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 74
176 การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) และการจัดท�ำโปรแกรมระบบ
ทะเบียนบุคลากรของ อปท. เพื่อจัดระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิ่น/
พนักงานส่วนท้องถิ่น (การเบิกจ่ายตรง)
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545  รุ่นที่ 5

หน่วยงานที่ขอรับบริการ

ผู้อำ�นวยการหลักสูตร

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
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หน่วยงานที่ขอรับบริการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

177 การบริหารการเงินการคลังขององค์กร
บุคคลทั่วไป
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3
178 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคคลทั่วไป
ประจ�ำจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 75
179 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
บุคคลทั่วไป
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบเศรฐกิจ
ประชาคมอาเซีย (AEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รุ่นที่ 1
180 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและ
บุคคลทั่วไป
การลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 4
181 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคคลทั่วไป
ประจ�ำจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 76
182 การวางแผนและการบริหาร
บุคคลทั่วไป
โครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 27
183 การเงินส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
บุคคลทั่วไป
รุ่นที่ 11
184 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
บุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4
185 การวางแผนและการบริหารโครงการ
บุคคลทั่วไป
อย่างมืออาชีพ รุ่นที่  28
186 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส�ำหรับ
บุคคลทั่วไป
หัวหน้างาน รุ่นที่ 12
187 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผน บุคคลทั่วไป
และการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ
รุ่นที่ 4
188 สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 2
บุคคลทั่วไป
189 การเขียนหนังสือราชการและ
บุคคลทั่วไป
การจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 2
190 เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยง
บุคคลทั่วไป
สมัยใหม่แบบครบวงจร รุ่นที่ 2
191 การเงินส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
บุคคลทั่วไป
รุ่นที่ 12
192 เทคนิคการเขียนกรณีศึกษาเพื่อการฝึกอบรม บุคคลทั่วไป
193 การวางแผนและการบริหารโครงการ
บุคคลทั่วไป
อย่างมืออาชีพ รุ่นที่  29
194 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
บุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5
195 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผน บุคคลทั่วไป
และการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
ภาครัฐ รุ่นที่ 5
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รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

รศ.ดร.ก�ำพล  ปัญญาโกเมศ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต  
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต

จำ�นวนนักศึกษาปัจจุบัน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
รวม

ปริญญาเอก
226
27
60
34
52
16
46
51
92
37
641

ปริญญาโท
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ นานาชาติ
กทม.
ภูมิภาค
296
433
249
359
145
158
191
171
102
44
2,148

1,081
1,173
693
544
283
329
562
302
82
107
5,156

1,157
245
1,402

76
102
178

รวม
2,760
1,709
1,002
937
725
503
799
524
276
188
102
9,525

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
รวม

ปริญญาเอก
12
4
5
4
9
34

ปริญญาโท
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ นานาชาติ
กทม.
ภูมิภาค
53
131
44
77
29
14
58
9
415

234
471
132
122
77
39
106
14
1,195

320
83
403

24
24

รวม
619
630
181
203
198
53
164
9
14
2,071

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556
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จำ�นวนนักศึกษาใหม่
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะ

ปริญญาเอก

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
รวม

48
10
8
6
17
6
15
20
33
40
203

ปริญญาโท
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ นานาชาติ
กทม.
ภูมิภาค
91
191
102
117
50
73
65
67
51
46
853

418
520
236
213
93
137
153
95
34
107
2,006

417
114
531

รวม

34
105
139

974
755
346
336
274
216
233
182
118
193
105
3,732

จำ�นวนบุคลากรของสถาบัน จำ�แนกตามประเภท หน่วยงาน และสายงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หน่วยงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักสิริพัฒนา
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา
ส�ำนักวิจัย
ส�ำนักงานอธิการบดี
รวม

104

ข้าราชการ

พนักงานสถาบัน

สาย
สาย
อาจารย์ สนับสนุน รวม

สาย
สาย
อาจารย์ สนับสนุน รวม

14
13
8
18
9
12
9

11
6
10
15
9
9
5

25
19
18
33
18
21
14

1

8
6
28
8
60
175

9
6
29
8
60
260

1
85

7
9
15
9
11
8
5
9
4
1

27
105

3
6
3
4
2
2
5
8
7
3
19
3
19
4
142
230

10
15
18
13
13
10
10
17
11
4
19
3
19
4
169
335

ลูกจ้าง
ประจำ�

ชั่วคราว ชั่วคราว
เงิน เงินงบ รวม
รายได้ ประมาณ

รวม

1
1
2
4
3
2
1

1
1
2
5
3
5
1

36
35
38
51
34
36
25
17
11
4
30
10
59
13
308
707

2
1
11
46
74

1
1

1
33
35

2

3

2
1
11
1
79
112

ส�ำนักงานอธิการบดี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา
รวม

หน่วยงาน

43

10

1
1

2
1

6
10
4
8
6
4
5

รศ.

5

ศ.

23

1

3
2
2
6
2
5
2

ผศ.

ข้าราชการ
อ.

1
9

3
1
2
1

1

1
1
85

14
13
8
18
9
12
9

รวม

4

1
1

1

1

ศ.

16

1
3

1
4
1
1
5

รศ.

37

1

1
4
4
8
6
3
6
4

ผศ.

27
7
9
15
9
11
8
5
9
4
1

รวม

48 105

7
1

25
2
1
5
2
3
2

อ.

พนักงานสถาบัน

จำ�นวนคณาจารย์ จำ�แนกตามประเภท หน่วยงาน และตำ�แหน่งทางวิชาการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศ.

1

1

รศ.

ผศ.

อ.

3

3

4

3

1

รวม

ลูกจ้าง (ตามสัญญาจ้าง)

14

1
2
1

3
1

1
5

ศ.

60

7
14
5
10
11
4
5
1
3

รศ.

60

1
1

1
7
6
10
12
5
11
6

ผศ.

รวม

27
21
22
23
28
20
23
14
9
4
1
1
1
1
60 194

25
2
2
5
5
4
7
1
7
1

อ.

รวมทั้งหมด

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556
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ส�ำนักงานอธิการบดี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา
รวม

หน่วยงาน

76

1

13
11
8
16
9
11
7

เอก

1
9

1
2

2

1
2

โท

ตรี

ข้าราชการ

1
1
85

14
13
8
18
9
12
9

รวม

92

27
7
9
14
8
10
8
5
1
2
1

เอก

จำ�นวนคณาจารย์ จำ�แนกตามประเภท หน่วยงาน และวุฒิการศึกษา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

106
13

8
2

1
1
1

โท

ตรี

พนักงานสถาบัน

105

27
7
9
15
9
11
8
5
9
4
1

รวม

1

1

เอก

3

3

โท

ตรี

4

3

1

รวม

ลูกจ้าง (ตามสัญญาจ้าง)

169

27
20
20
22
25
19
19
12
1
2
1
1

เอก

1
2
1
3
1
1
5
8
2

1
25

โท

ตรี

รวมทั้งหมด
27
21
22
23
28
20
20
17
9
4
1
1
1
194

รวม

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์การ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงคม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล
ผู้อำ�นวยการกอง

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
อธิการบดี

อธิการบดี

เลขานุการสำ�นัก

เลขานุการคณะ/
วิทยาลัยนานาชาติ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิริพัฒนา
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการ
วิชาการ
ผู้อำ�นวยการศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
ผู้อำ�นวยการศูนย์
ศึกษาเศรฐกิจพอเพียง
ผู้อำ�นวยการศูนย์
สำ�รวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
ผู้อำ�นวยการศูนย์
อาเซียนและเอเชียศึกษา

รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก

รองคณบดี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัย

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก

คณบดี

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อธิการบดี

คณะกรรมการประเมินตนเอง

คณะกรรมการกำ�กับนโยบายการลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์

คณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน

รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั
และบริการวิชาการ

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมายเหตุ :
1. ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล เดือนกันยายน 2556
2. ในระดับคณะ/สำ�นัก มีคณะกรรมการประจำ�คณะ/สำ�นัก และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนานาชาติ

สภาคณาจารย์

ที่ประชุมคณบดี /ผู้อำ�นวยการสำ�นัก

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

สภาวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ 2556
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การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

NIDA

คณะ

สำ�นัก

สำ�นักงาน
อธิการบดี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สำ�นักวิจัย

กองกลาง

คณะบริหารธุรกิจ

สำ�นักสิริพัฒนา

กองแผนงาน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สำ�นักบรรณสาร
การพัฒนา

กองบริการ
การศึกษา

สำ�นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำ�นักงาน
ตรวจสอบภายใน

ศูนย์

ศูนย์บริการ
วิชาการ
ศูนย์สาธารณ
ประโยชน์
และประชาสังคม

คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง

กองคลังและพัสดุ
คณะภาษา
และการสื่อสาร
คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กองงานผู้บริหาร

คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการ
การท่องเที่ยว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
หมายเหตุ:
เส้นประเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยค�ำสั่งสภาสถาบัน/ข้อบังคับสภาสถาบัน
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ศูนย์สำ�รวจ
ความคิดเห็น
“นิด้าโพล”
ศูนย์
อาเซียนและ
เอเชียศึกษา

สภา
คณาจารย์

